
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 el cost de la plaça d’un alumne en 
una escola pública i en una escola concertada
314-00054/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posició de la Secretaria de Medi 
Ambient i Sostenibilitat davant l’extracció d’oliveres mil·lenàries de les Terres de 
l’Ebre per vivers privats
314-00244/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb la Mancomunitat 
de la Taula del Sénia amb relació a l’extracció d’oliveres mil·lenàries de les Terres 
de l’Ebre per vivers privats
314-00246/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb l’Ajuntament 
d’Ulldecona (Montsià) amb relació a l’extracció d’oliveres mil·lenàries de les Terres 
de l’Ebre per vivers privats
314-00247/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que extrauen oliveres 
mil·lenàries de les Terres de l’Ebre
314-00248/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’una llei del patrimoni 
arbori monumental
314-00249/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades contra l’Es-
cola Maristes Sants - Les Corts, de Barcelona, per haver incomplert els protocols 
per a evitar abusos sexuals
314-00255/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes d’origen 
estranger escolaritzats en centres públics i en centres concertats
314-00282/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres que presten el Servei 
d’Educació de Catalunya i incompleixen la gratuïtat dels ensenyaments
314-00319/12
Resposta del Govern 33
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de centres educatius 
privats que reben finançament públic i obliguen les famílies a pagar activitats com-
plementàries dins l’horari lectiu
314-00320/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures disciplinàries incoades 
als centres concertats que obliguen a pagar quotes per activitats complementàries
314-00321/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats contra la 
violència masclista
314-00337/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a eliminar els es-
tereotips de gènere en la publicitat
314-00343/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar anuncis 
de joguines que promoguin estereotips de gènere
314-00344/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a revertir els es-
tereotips de gènere dels anuncis de joguines
314-00345/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes per a fomentar els 
jocs i les relacions de jocs igualitàries
314-00347/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de jocs i joguines entre 
els infants per a defugir els estereotips de gènere
314-00350/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de jocs, llibres i il·lus-
tracions per a evitar els estereotips de gènere en jocs i activitats infantils
314-00351/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’autoliquidacions pre-
sentades a l’Agència Tributària de Catalunya del setembre al desembre del 2017
314-00440/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’assessoraments fets 
per l’Agència Tributària de Catalunya del setembre al desembre del 2017
314-00441/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes telefòni-
ques rebudes a l’Agència Tributària de Catalunya del setembre al desembre del 2017
314-00442/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya digitalitzats del gener del 2017 ençà
314-00443/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques d’assessorament als 
contribuents que l’Agència Tributària de Catalunya ha fet amb relació als impostos 
cedits
314-00444/12
Resposta del Govern 50
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de l’obligatorietat 
de presentar telemàticament a l’Agència Tributària de Catalunya les autoliquidaci-
ons dels impostos cedits
314-00445/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis d’adscripció previstos 
entre centres i instituts amb una demanda feble o socialment desafavorida per al 
curs escolar 2017-2018 per a evitar la segregació educativa
314-00472/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a combatre la se-
gregació escolar en l’àmbit local dutes a terme pels poders públics i els agents 
educatius que participen en l’admissió d’alumnes
314-00473/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Moció 66/XI 
del Parlament amb relació a la informació que han de proporcionar els centres sos-
tinguts amb fons públics a les famílies sobre la gratuïtat dels centres
314-00474/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Moció 66/XI 
del Parlament amb relació a l’allargament de la reserva de places d’alumnes amb 
necessitats educatives específiques a l’inici de curs
314-00475/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase d’implantació en què està 
el decret d’escola inclusiva
314-00491/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals assig-
nats als equips d’assessorament pedagògics el curs 2017-2018
314-00492/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals assig-
nats als equips d’assessorament pedagògics el curs 2016-2017
314-00493/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals assig-
nats als equips d’assessorament pedagògics el curs 2015-2016
314-00494/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vetlladores assigna-
des als centres educatius el curs 2015-2016
314-00495/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vetlladores assigna-
des als centres educatius el curs 2017-2018
314-00496/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-alumne establerta 
per a l’educació primària
314-00497/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio real professor-alumne als 
centres d’educació primària
314-00498/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-alumne establerta 
per a l’educació secundària
314-00499/12
Resposta del Govern 59
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio real professor-alumne als 
centres d’educació secundària
314-00500/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-alumne establerta 
per als cursos de batxillerat
314-00501/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio real professor-alumne als 
centres de batxillerat
314-00502/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments amb 
relació al contracte programa de serveis socials en data del 31 d’agost de 2017
314-00533/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments amb 
relació al contracte programa de serveis socials en data del 31 de desembre de 2017
314-00534/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes elaborats per a incen-
tivar les bones pràctiques en gestió del temps i d’impuls del teletreball a les empreses
314-00567/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes integrals per a do-
nes en situació de precarietat econòmica i risc d’exclusió social
314-00575/12
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de la xarxa secundària 
del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2017
314-00591/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de la xarxa secundària 
del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2016
314-00592/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de la xarxa secundària 
del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2015
314-00593/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de la xarxa secundària 
del canal Segarra-Garrigues i la concentració parcel·lària corresponent durant el 2014
314-00594/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que les obres de modernit-
zació de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants Alt Urgell, de Tàrrega, s’hagin 
fet sense cap informe d’impacte ambiental o urbanístic
314-00602/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que les obres de modernit-
zació de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants Alt Urgell, de Tàrrega, s’hagin 
fet sense la supervisió tècnica ambiental preceptiva
314-00603/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que les obres de modernit-
zació de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants Alt Urgell, de Tàrrega, es facin 
en espais naturals protegits
314-00604/12
Resposta del Govern 67
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que do-
minen l’anglès a primària i a secundària
314-00614/12
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’alumnes que no 
dominen l’anglès a primària i a secundària
314-00615/12
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels imports de les taxes 
de les escoles oficials d’idiomes per als cursos d’anglès
314-00616/12
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels imports de les taxes 
de les escoles oficials d’idiomes per als cursos de francès
314-00617/12
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels imports de les taxes 
de les escoles oficials d’idiomes per als cursos d’alemany
314-00618/12
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels imports de les taxes 
de les escoles oficials d’idiomes per als cursos d’italià
314-00619/12
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels imports de les taxes 
de les escoles oficials d’idiomes per als cursos de xinès
314-00620/12
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de preinscripció i matri-
culació en les escoles oficials d’idiomes per als cursos d’anglès
314-00621/12
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de preinscripció i matri-
culació en les escoles oficials d’idiomes per als cursos de francès
314-00622/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de preinscripció i matri-
culació en les escoles oficials d’idiomes per als cursos d’alemany
314-00623/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de preinscripció i matri-
culació en les escoles oficials d’idiomes per als cursos d’italià
314-00624/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de preinscripció i matri-
culació en les escoles oficials d’idiomes per als cursos de xinès
314-00625/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professors d’anglès 
en els centres educatius
314-00626/12
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents amb domi-
ni de l’anglès que hagin impartit matèries no lingüístiques en anglès en els centres 
educatius
314-00627/12
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a fomentar 
l’aprenentatge de les llengües estrangeres
314-00628/12
Resposta del Govern 75



BOPC 149
17 de setembre de 2018

Taula de contingut 6

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents que han 
rebut cursos de formació permanent de l’oferta pública per al domini de l’anglès
314-00629/12
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que formen 
part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de 
llengües estrangeres
314-00630/12
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que s’estan 
beneficiant del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements 
de llengües estrangeres
314-00631/12
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents que han re-
but una formació específica del Programa experimental de suport a la certificació 
dels coneixements de llengües estrangeres
314-00632/12
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a estimular la 
motivació i el rendiment dels alumnes en les matèries de llengües estrangeres
314-00633/12
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució mensual de Pilar Rahola 
per la col·laboració en el programa de TV3 Tot es mou
314-00650/12
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució mensual de Pilar Rahola 
per la col·laboració en el programa de TV3 Preguntes freqüents
314-00651/12
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits per a contractar 
Pilar Rahola per a dos programes de TV3
314-00652/12
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de professionals en la 
plantilla de TV3 que puguin fer les col·laboracions i les seccions que fa Pilar Rahola
314-00653/12
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província 
de Barcelona que no tenen com a secretari un funcionari amb habilitació nacional
314-00656/12
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província 
de Barcelona que no tenen com a tresorer un funcionari amb habilitació nacional
314-00657/12
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de 
Barcelona que no tenen com a interventor un funcionari amb habilitació nacional
314-00658/12
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província 
de Tarragona que no tenen com a secretari un funcionari amb habilitació nacional
314-00659/12
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província 
de Tarragona que no tenen com a tresorer un funcionari amb habilitació nacional
314-00660/12
Resposta del Govern 96
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de 
Tarragona que no tenen com a interventor un funcionari amb habilitació nacional
314-00661/12
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de 
Girona que no tenen com a secretari un funcionari amb habilitació nacional
314-00662/12
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de 
Girona que no tenen com a tresorer un funcionari amb habilitació nacional
314-00663/12
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de 
Girona que no tenen com a interventor un funcionari amb habilitació nacional
314-00664/12
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de 
Lleida que no tenen com a secretari un funcionari amb habilitació nacional
314-00665/12
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de 
Lleida que no tenen com a tresorer un funcionari amb habilitació nacional
314-00666/12
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de la província de 
Lleida que no tenen com a interventor un funcionari amb habilitació nacional
314-00667/12
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a garantir 
un servei de menjador escolar segur per als alumnes amb patologies relacionades 
amb la ingesta de gluten
314-00668/12
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment d’un servei de men-
jador escolar segur per als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta 
de gluten
314-00669/12
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb patologies 
relacionades amb la ingesta de gluten que són usuaris del servei de menjador escolar
314-00670/12
Resposta del Govern 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control de l’ela-
boració del menjar i del servei de menjador dels centres escolars per a garantir la 
seguretat als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta de gluten
314-00671/12
Resposta del Govern 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels professionals vin-
culats al servei de menjador escolar per a garantir la seguretat als alumnes amb 
patologies relacionades amb la ingesta de gluten
314-00672/12
Resposta del Govern 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places d’unitats de 
suport a l’educació especial a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-00673/12
Resposta del Govern 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la demanda de places d’unitats de 
suport a l’educació especial a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-00674/12
Resposta del Govern 101
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es cobreix la demanda de places 
d’unitats de suport a l’educació especial de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-00675/12
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de places 
d’unitats de suport a l’educació especial a Santa Coloma de Gramenet (Barcelo-
nès) del 2011 ençà
314-00676/12
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic de la Generalitat 
amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-00681/12
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic de la Generalitat 
amb l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès)
314-00682/12
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic de la Generalitat 
amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-00683/12
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic de la Generalitat 
amb l’Ajuntament de Tiana (Maresme)
314-00684/12
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic de la Generalitat 
amb l’Ajuntament de Montgat (Maresme)
314-00685/12
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de desenvolupament del Pla 
interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària
314-00686/12
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els riscos de la presència d’animals 
al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona
314-00716/12
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’origen i la captura dels animals 
que hi ha al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona
314-00717/12
Resposta del Govern 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge que representen els 
ajuts per a finançar les actuacions de prevenció d’incendis sobre el total de les ac-
tuacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
314-00774/12
Resposta del Govern 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la superfície forestal que preveu 
condicionar per a prevenir els incendis forestals a les urbanitzacions i els nuclis de 
població en terrenys forestals o dins la franja de cinc-cents metres que els envolta
314-00775/12
Resposta del Govern 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a incre-
mentar la superfície tractada de les franges perimetrals de les urbanitzacions
314-00777/12
Resposta del Govern 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats públiques que partici-
pen en els projectes Miticap i Rescap
314-00779/12
Resposta del Govern 108
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les autoritats del Parc Natural 
del Cap de Creus han emès algun informe tècnic amb relació als projectes Miticap 
i Rescap
314-00780/12
Resposta del Govern 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com els projectes Miti-
cap i Rescap interfereixen en el compliment de la resolució relativa a l’extracció de 
corall a la costa gironina
314-00781/12
Resposta del Govern 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració i el grau d’implica-
ció del sector pesquer en els projectes Miticap i Rescap
314-00782/12
Resposta del Govern 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els mètodes que s’usaran per a 
la preservació de les gorgònies en els projectes Miticap i Rescap són supervisats 
per tècnics especialistes
314-00783/12
Resposta del Govern 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de selecció de les per-
sones encarregades de les sessions i els tallers del curs adreçat als nous diputats 
de la dotzena legislatura
314-00829/12
Resposta del Govern 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del Parlament en el 
curs adreçat als nous diputats de la dotzena legislatura
314-00830/12
Resposta del Govern 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri de pluralisme polític en la 
selecció de les persones encarregades de les sessions i els tallers del curs adreçat 
als nous diputats de la dotzena legislatura
314-00831/12
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adequar el sou de di-
versos directius al nivell salarial dels consellers
314-00832/12
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual diversos directius 
continuen cobrant més que un conseller
314-00833/12
Resposta del Govern 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del reglament sobre 
la limitació del sou dels càrrecs directius
314-00834/12
Resposta del Govern 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació dels sous de diversos 
directius en el Portal de la Transparència de la Generalitat
314-00835/12
Resposta del Govern 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no publica en el 
Portal de la Transparència el sou de diversos directius
314-00836/12
Resposta del Govern 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de promoure polítiques 
per a frenar i invertir la tendència de despoblament d’algunes comarques
314-00841/12
Resposta del Govern 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels gravàmens tributaris 
per arrendament d’habitatges als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
del 2003 ençà
314-00870/12
Resposta del Govern 115
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels gravàmens tributaris per 
arrendament d’habitatges als municipis de més de 20.000 habitants del 2003 ençà
314-00871/12
Resposta del Govern 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels gravàmens tributaris 
per arrendament d’habitatges a cada comarca del 2003 ençà
314-00872/12
Resposta del Govern 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels gravàmens tributaris 
per compravendes d’habitatges als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
del 2003 ençà
314-00873/12
Resposta del Govern 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels gravàmens tributaris per 
compravendes d’habitatges als municipis de més de 20.000 habitants del 2003 ençà
314-00874/12
Resposta del Govern 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels gravàmens tributaris 
per compravendes d’habitatges a cada comarca del 2003 ençà
314-00875/12
Resposta del Govern 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’abandonament 
escolar en el període 2015-2017
314-00927/12
Resposta del Govern 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de fracàs escolar 
en el període 2015-2017
314-00928/12
Resposta del Govern 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perfil dels alumnes que han 
abandonat els estudis en el període 2015-2017
314-00929/12
Resposta del Govern 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perfil dels alumnes amb fracàs 
escolar en el període 2015-2017
314-00930/12
Resposta del Govern 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades que evidencien les ca-
racterístiques dels alumnes que abandonen els estudis
314-00931/12
Resposta del Govern 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a lluitar 
contra l’abandonament dels estudis i el fracàs escolar
314-00932/12
Resposta del Govern 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estratègies educatives adopta-
des per a lluitar contra l’abandonament dels estudis i el fracàs escolar dels alumnes 
d’origen estranger
314-00933/12
Resposta del Govern 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que usen el 
llibre de biologia de tercer d’ESO de l’Editorial Casals
314-00934/12
Resposta del Govern 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de demanar la retirada 
del llibre de biologia de tercer d’ESO de l’Editorial Casals
314-00935/12
Resposta del Govern 124
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga-
rantir que els materials educatius s’adapten al currículum educatiu
314-00936/12
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els continguts d’educació sexual 
que s’imparteixen als centres escolars
314-00937/12
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles oficials 
d’alts càrrecs
314-00938/12
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de conductors de vehi-
cles oficials d’alts càrrecs
314-00939/12
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de conductors de la Ge-
neralitat que acompleixen tasques fora de Catalunya
314-00940/12
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han enviat conductors a prestar 
serveis fora de Catalunya els darrers sis mesos
314-00941/12
Resposta del Govern 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials del Baix Llobregat el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no 
lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00942/12
Resposta del Govern 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials del Baix Llobregat el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no 
lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00943/12
Resposta del Govern 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials de la Catalunya Central el projecte lingüístic dels quals inclou assigna-
tures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00944/12
Resposta del Govern 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials de la Catalunya Central el projecte lingüístic dels quals inclou assigna-
tures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00945/12
Resposta del Govern 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials de Lleida el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüís-
tiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00946/12
Resposta del Govern 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials de Lleida el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüís-
tiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00947/12
Resposta del Govern 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials de Tarragona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lin-
güístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00948/12
Resposta del Govern 128
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials de Tarragona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lin-
güístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00949/12
Resposta del Govern 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials del Vallès Occidental el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures 
no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00950/12
Resposta del Govern 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials del Vallès Occidental el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures 
no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00951/12
Resposta del Govern 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials de Barcelona Comarques el projecte lingüístic dels quals inclou assig-
natures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00952/12
Resposta del Govern 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials de Barcelona Comarques el projecte lingüístic dels quals inclou assig-
natures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00953/12
Resposta del Govern 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials de Girona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüís-
tiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00954/12
Resposta del Govern 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials de Girona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüís-
tiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00955/12
Resposta del Govern 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials del Maresme - Vallès Oriental el projecte lingüístic dels quals inclou as-
signatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00956/12
Resposta del Govern 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials del Maresme - Vallès Oriental el projecte lingüístic dels quals inclou as-
signatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00957/12
Resposta del Govern 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials de les Terres de l’Ebre el projecte lingüístic dels quals inclou assignatu-
res no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00958/12
Resposta del Govern 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials de les Terres de l’Ebre el projecte lingüístic dels quals inclou assignatu-
res no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00959/12
Resposta del Govern 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials del Consorci d’Educació de Barcelona el projecte lingüístic dels quals 
inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00960/12
Resposta del Govern 131
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis 
Territorials del Consorci d’Educació de Barcelona el projecte lingüístic dels quals 
inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00961/12
Resposta del Govern 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tala d’arbres a la roureda de Can 
Verdalet, a Tordera (Maresme)
314-00964/12
Resposta del Govern 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb l’Ajuntament de 
Tordera (Maresme) per la tala d’arbres a la roureda de Can Verdalet
314-00965/12
Resposta del Govern 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Direcció General d’Ecosiste-
mes Forestals i Gestió del Medi s’ha reunit amb les entitats que van denunciar la 
tala d’arbres a la roureda de Can Verdalet, a Tordera (Maresme)
314-00966/12
Resposta del Govern 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals els agents 
rurals no van intervenir fins al 3 d’abril de 2018 davant la tala d’arbres a la roureda 
de Can Verdalet, a Tordera (Maresme)
314-00967/12
Resposta del Govern 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient sancionador per la tala 
d’arbres a la roureda de Can Verdalet, a Tordera (Maresme)
314-00968/12
Resposta del Govern 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies dels agents fores-
tals per la tala de boscos el 2016 i el 2017 que han acabat amb multa o que estan 
per tramitar
314-00969/12
Resposta del Govern 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pot fer públic el nom de l’empresa 
que ha talat un espai públic inclòs en el Pla d’espais d’interès natural
314-00970/12
Resposta del Govern 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la restitució de la 
zona de la roureda de Can Verdalet, a Tordera (Maresme), afectada per la tala d’arbres
314-00971/12
Resposta del Govern 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de canviar el protocol 
de permisos de neteja de franges perimetrals en zones protegides
314-00972/12
Resposta del Govern 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’una llei de patrimoni ar-
bori monumental
314-00973/12
Resposta del Govern 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Barcelona de Serveis Municipals 
ha rebut cap ajut de la Generalitat
314-00978/12
Resposta del Govern 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes amb l’empresa ad-
judicatària del contracte administratiu CTTI-2017-177
314-00979/12
Resposta del Govern 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llicències de l’empresa adju-
dicatària del contracte administratiu CTTI-2017-177 per a tractar dades personals
314-00980/12
Resposta del Govern 142
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes i els projectes per a 
donar un nou ús a les instal·lacions de la central tèrmica de Cercs (Berguedà)
314-01015/12
Resposta del Govern 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució d’obra de la se-
gona fase de construcció de l’Institut Tordària, a Tordera (Alt Maresme)
314-01051/12
Resposta del Govern 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació administrativa de l’execu-
ció d’obra de la segona fase de construcció de l’Institut Tordària, a Tordera (Maresme)
314-01052/12
Resposta del Govern 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista de la posada en 
marxa de l’Institut Tordària, de Tordera (Maresme)
314-01053/12
Resposta del Govern 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la venda de butlletes de la Loto 
Ràpid en botigues de llaminadures, forns i locals de degustació
314-01061/12
Resposta del Govern 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions fetes per 
a evitar la venda de butlletes de la Loto Ràpid en llocs on hi ha menors en el pe-
ríode 2016-2018
314-01062/12
Resposta del Govern 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa de l’impost 
ambiental que grava els vehicles en funció de les emissions de diòxid de carboni
314-01065/12
Resposta del Govern 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en vigor de l’impost am-
biental que grava els vehicles en funció de les emissions de diòxid de carboni
314-01066/12
Resposta del Govern 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de cicles de formació pro-
fessional superior i de grau mitjà
314-01078/12
Resposta del Govern 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als cursos de cicles de 
formació professional superior en els centres públics
314-01079/12
Resposta del Govern 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als cursos de cicles de 
formació professional superior en els centres privats
314-01080/12
Resposta del Govern 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als cursos de cicles de 
formació professional de grau mitjà en els centres públics
314-01081/12
Resposta del Govern 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als cursos de cicles de 
formació professional de grau mitjà en els centres privats
314-01082/12
Resposta del Govern 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del percentatge de ma-
triculació en els cicles de formació professional superior en els centres públics du-
rant el període 2008-2018
314-01083/12
Resposta del Govern 147
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del percentatge de ma-
triculació en els cicles de formació professional superior en els centres privats du-
rant el període 2008-2018
314-01084/12
Resposta del Govern 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del percentatge de ma-
triculació en els cicles de formació professional de grau mitjà en els centres públics 
durant el període 2008-2018
314-01085/12
Resposta del Govern 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del percentatge de ma-
triculació en els cicles de formació professional de grau mitjà en els centres privats 
durant el període 2008-2018
314-01086/12
Resposta del Govern 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de graduació en 
els cicles de formació professional superior en els centres públics durant el perío-
de 2008-2018
314-01087/12
Resposta del Govern 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de graduació en 
els cicles de formació professional superior en els centres privats durant el perío-
de 2008-2018
314-01088/12
Resposta del Govern 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de graduació en 
els cicles de formació professional de grau mitjà en els centres públics durant el 
període 2008-2018
314-01089/12
Resposta del Govern 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de graduació en 
els cicles de formació professional de grau mitjà en els centres privats durant el 
període 2008-2018
314-01090/12
Resposta del Govern 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa d’abandonament escolar en 
els cicles de formació professional superior en els centres públics
314-01091/12
Resposta del Govern 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa d’abandonament escolar en 
els cicles de formació professional superior en els centres privats
314-01092/12
Resposta del Govern 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa d’abandonament escolar en 
els cicles de formació professional de grau mitjà en els centres públics
314-01093/12
Resposta del Govern 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa d’abandonament escolar en 
els cicles de formació professional de grau mitjà en els centres privats
314-01094/12
Resposta del Govern 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació del personal de l’Ins-
titut d’Estadística de Catalunya
314-01095/12
Resposta del Govern 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació del pati de l’Escola Ba-
dalona Port, de Badalona (Barcelonès)
314-01134/12
Resposta del Govern 152
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària per al 
projecte d’ampliació del pati de l’Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès)
314-01135/12
Resposta del Govern 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb l’AMPA i la di-
recció de l’Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès), per a informar sobre el 
projecte d’ampliació del pati
314-01136/12
Resposta del Govern 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir un institut 
al districte de Badalona (Barcelonès) on hi ha l’Escola Badalona Port
314-01137/12
Resposta del Govern 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius en què s’han 
produït casos d’abusos sexuals a menors en el període 2012-2017
314-01138/12
Resposta del Govern 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del comitè interdepar-
tamental de seguiment i coordinació dels protocols sobre abusos sexuals a menors 
o qualsevol altra forma de maltractament en el període 2016-2018
314-01139/12
Resposta del Govern 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures d’actuació acorda-
des en les reunions del comitè interdepartamental de seguiment i coordinació dels 
protocols sobre abusos sexuals a menors o qualsevol altra forma de maltractament
314-01140/12
Resposta del Govern 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació i les mesures da-
vant l’augment d’alumnes i la manca de personal docent en l’educació secundària 
obligatòria
314-01145/12
Resposta del Govern 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del desenvolupament 
correcte de la tasca docent del nou personal que no disposa del màster de formació 
del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat
314-01147/12
Resposta del Govern 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la igualtat d’oportunitats dels alum-
nes pel fet de tenir professors amb o sense el màster de formació del professorat 
d’educació secundària obligatòria i batxillerat
314-01148/12
Resposta del Govern 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desprestigi que pot comportar 
per a la professió docent el fet de contractar personal insuficientment qualificat per 
a la docència
314-01149/12
Resposta del Govern 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de més professors 
per a atendre la diversitat a les aules a l’hora de programar noves places docents
314-01150/12
Resposta del Govern 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que la borsa de pro-
fessors interins de les diferents especialitats estigui oberta tot l’any
314-01151/12
Resposta del Govern 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que mestres d’edu-
cació primària ocupin temporalment places de secundària atesa la situació de ne-
cessitat extraordinària
314-01153/12
Resposta del Govern 158
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta de la interventora ge-
neral de la Generalitat a un requeriment sobre l’augment salarial d’assessors i alts 
càrrecs del Govern
314-01172/12
Resposta del Govern 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment salarial al president del 
Consell Assessor per a la Transició Nacional
314-01173/12
Resposta del Govern 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els increments retributius dels as-
sessors jurídics i polítics del Govern
314-01174/12
Resposta del Govern 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els conceptes de l’increment retri-
butiu dels assessors del Govern
314-01175/12
Resposta del Govern 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les publicacions i els informes dels 
assessors del Govern
314-01176/12
Resposta del Govern 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a denunciar la 
concessió de llicències per a extraure coral vermell en aigües sota jurisdicció de 
l’Administració de l’Estat
314-01179/12
Resposta del Govern 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té cap programa de seguiment 
de les poblacions de coral vermell en aigües de la seva jurisdicció
314-01180/12
Resposta del Govern 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que destina a evitar 
l’extracció furtiva de coral vermell en aigües de la seva jurisdicció
314-01181/12
Resposta del Govern 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de coral vermell extret 
furtivament que ha requisat els darrers cinc anys
314-01182/12
Resposta del Govern 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar els recur-
sos per a evitar l’extracció furtiva de coral vermell
314-01183/12
Resposta del Govern 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de desenvolupar plans 
de reforestació de coral vermell
314-01184/12
Resposta del Govern 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a replantar coral 
vermell
314-01185/12
Resposta del Govern 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament de campa-
nyes d’educació ambiental sobre la importància de conservar el coral vermell i la 
biodiversitat marina
314-01186/12
Resposta del Govern 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs de treball de 
designació política ocupats per dones als departaments de la Generalitat en el pe-
ríode 2011-2017
314-01191/12
Resposta del Govern 164
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs de treball de 
designació política ocupats per dones a les entitats dependents dels departaments 
de la Generalitat en el període 2011-2017
314-01192/12
Resposta del Govern 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de llocs de treball 
de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts per funcionàries en el període 
2011-2017
314-01193/12
Resposta del Govern 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de llocs de treball 
de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts per dones en règim laboral fix 
en el període 2011-2017
314-01194/12
Resposta del Govern 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de llocs de treball 
de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts per dones en règim laboral 
temporal en el període 2011-2017
314-01195/12
Resposta del Govern 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evitació d’ofertes temeràries mit-
jançant la reducció del pes del preu de les licitacions en l’àmbit de la seguretat
314-01208/12
Resposta del Govern 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de seguiment de 
les condicions laborals en l’àmbit de la seguretat per a evitar ofertes temeràries en 
les licitacions
314-01209/12
Resposta del Govern 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment del conveni laboral 
en licitacions en matèria de seguretat
314-01210/12
Resposta del Govern 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació del personal contractat 
per l’Administració de la Generalitat i els ens que en depenen
314-01264/12
Resposta del Govern 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció dels volums d’aigua de 
la concessió del canal Segarra-Garrigues
314-01279/12
Resposta del Govern 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de les proves pilot 
de gestió forestal a l’entorn del Segre
314-01280/12
Resposta del Govern 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 2016 es van 
atendre menys dones en els serveis d’informació i atenció a les dones en compa-
ració amb la mitjana
314-01300/12
Resposta del Govern 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de serveis d’informació 
i atenció a les dones i sobre el nombre de dones ateses a cada servei
314-01301/12
Resposta del Govern 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que es destinen als 
serveis d’informació i atenció a les dones
314-01302/12
Resposta del Govern 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals les dones 
s’adrecen als serveis d’informació i atenció a les dones
314-01303/12
Resposta del Govern 185
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que duu a terme per 
a evitar els feminicidis
314-01304/12
Resposta del Govern 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que duu a terme 
amb relació a les mutilacions genitals femenines
314-01305/12
Resposta del Govern 188

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oficialitat del viatge a Berlín del 
president de la Generalitat
314-01316/12
Resposta del Govern 189

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa oficial del viatge a 
Berlín del president de la Generalitat
314-01317/12
Resposta del Govern 190

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del president de 
la Generalitat durant el viatge a Berlín
314-01318/12
Resposta del Govern 190

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses del viatge a Berlín 
del president de la Generalitat
314-01319/12
Resposta del Govern 190

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el detall de les despeses del viatge 
a Berlín del president de la Generalitat
314-01320/12
Resposta del Govern 190

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 497/
XI, sobre les mesures per a fer front a l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals
314-01372/12
Resposta del Govern 191

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a destinar els recursos 
provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional als diversos programes
314-01380/12
Resposta del Govern 192

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’activitats de bingo 
clausurades en els equipaments de la gent gran i els centres de dia en el període 
2016-2018
314-01508/12
Resposta del Govern 193

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a incorporar 
enunciats de preguntes a l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió sobre el context 
polític a Catalunya del 2018
314-01511/12
Resposta del Govern 193

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del Centre d’Estudis 
d’Opinió per a redactar els enunciats de les preguntes de l’enquesta sobre el con-
text polític a Catalunya
314-01512/12
Resposta del Govern 195

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Centre d’Estudis d’Opinió in-
tenta evitar que l’enunciat de les preguntes de l’enquesta sobre el context polític 
a Catalunya parteixi d’una premissa inicial en què es pugui discutir en termes de 
veritat o falsedat
314-01513/12
Resposta del Govern 195

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que hi ha alguna cir-
cumstància que defineixi algú com a «veritablement català»
314-01514/12
Resposta del Govern 195
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de preguntar sobre les 
característiques que farien algú «veritablement català»
314-01515/12
Resposta del Govern 195

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contribució a difondre l’opinió que 
hi ha circumstàncies que fan que algú es pugui definir com a «veritablement català»
314-01516/12
Resposta del Govern 196

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència de preguntar prè-
viament en una enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió si hi ha alguna circumstància 
que fa que algú es pugui definir com a «veritablement català«
314-01517/12
Resposta del Govern 196

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a incorporar 
enunciats de preguntes a l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió sobre el context 
polític a Catalunya del 2018
314-01518/12
Resposta del Govern 196

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del Centre d’Estudis 
d’Opinió per a redactat els enunciats de les preguntes de l’enquesta sobre el con-
text polític a Catalunya
314-01519/12
Resposta del Govern 196

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Centre d’Estudis d’Opinió in-
tenta evitar que l’enunciat de les preguntes de l’enquesta sobre el context polític 
a Catalunya parteixi d’una premissa inicial en què es pugui discutir en termes de 
veritat o falsedat
314-01520/12
Resposta del Govern 197

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que hi ha alguna cir-
cumstància que defineixi algú com a »veritablement espanyol»
314-01521/12
Resposta del Govern 197

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de preguntar sobre les 
característiques que farien algú «veritablement espanyol»
314-01522/12
Resposta del Govern 197

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contribució a difondre l’opinió que 
hi ha circumstàncies que fan que algú es pugui definir com a «veritablement espanyol»
314-01523/12
Resposta del Govern 197

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència de preguntar prè-
viament en una enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió si hi ha situació alguna cir-
cumstància que fa que algú es pugui definir com a «veritablement espanyol»
314-01524/12
Resposta del Govern 198

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del sous del personal 
executiu de l’Institut Català de Finances al portal de la transparència
314-01662/12
Resposta del Govern 198

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el salari del conseller delegat de 
l’Institut Català de Finances
314-01663/12
Resposta del Govern 199

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el salari dels membres executius 
de la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances
314-01664/12
Resposta del Govern 199

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de remuneració dels mem-
bres independents de la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances
314-01665/12
Resposta del Govern 199
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions variables que po-
den haver rebut els membres de la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances
314-01666/12
Resposta del Govern 200

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sou del personal d’alta direcció 
de l’Institut Català de Finances
314-01667/12
Resposta del Govern 200

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions variables que pot 
haver rebut el personal d’alta direcció de l’Institut Català de Finances els darrers 
tres anys
314-01668/12
Resposta del Govern 200

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de les actes de les reu-
nions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions de l’Institut Català de Finances
314-01669/12
Resposta del Govern 200

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat al web de l’Institut Ca-
talà de Finances de les retribucions del conseller delegat, dels membres executius 
de la Junta de Govern i del personal d’alta direcció d’aquest ens
314-01670/12
Resposta del Govern 201

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de les actes de la Co-
missió de Nomenaments i Retribucions de l’Institut Català de Finances
314-01671/12
Resposta del Govern 201

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones de l’Institut 
Català de Finances que reben un salari superior a 120.000 euros
314-01672/12
Resposta del Govern 201

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de subvencionar el 
préstec hipotecari signat amb Acció Cultural del País Valencià i la Institució Cívica 
i de Pensament Joan Fuster per la compra de l’edifici «El Siglo»
314-01735/12
Resposta del Govern 201

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos del fons de liquidat 
autonòmic
314-02074/12
Resposta del Govern 202

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les pintures de titularitat 
del Museo del Prado que alberga el Palau de Justícia de Barcelona
311-00533/12
Anunci: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 203

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inserció sociolaboral 
dels venedors ambulants no autoritzats
311-00534/12
Anunci: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 203

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans d’ocupació 
per a la inserció sociolaboral dels venedors ambulants no autoritzats
311-00535/12
Anunci: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 204

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació pressupos-
tària per a l’elaboració de plans d’ocupació per a la inserció sociolaboral dels ve-
nedors ambulants
311-00536/12
Anunci: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 204
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aportació de recursos 
per a executar la tercera fase de l’excavació arqueològica del convent del Roser de 
Ciutadilla (Urgell)
311-00539/12
Anunci: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 205

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estructura organitzativa 
de l’àrea dirigida per Lluís Puig i Gordi com a director del Programa per al desen-
volupament de projectes culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura
311-00553/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 205

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00554/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 206

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació econòmica 
del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional 
del Departament de Cultura
311-00555/12
Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 206

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de certi-
ficats emesos o renovats per l’Agència Catalana de Certificació CatCert entre els 
anys 2014 i 2017
311-00557/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 207

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ordre del president 
de la Generalitat a Ports de la Generalitat d’autorització de desembarcament de les 
persones rescatades pel vaixell Aquarius
311-00565/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 207

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la competència de la 
Generalitat per a autoritzar el desembarcament de les persones rescatades pel vai-
xell Aquarius
311-00566/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 208

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aportació de recursos 
per a fer efectiva l’aturada de la ruïna i la restauració del castell de Vergós Guerre-
jat, a Estaràs (Segarra)
311-00587/12
Anunci: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 209

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a requerir 
a les companyies elèctriques que compleixin la normativa per a protegir l’avifauna 
de l’electrocució i la col·lisió amb les línies elèctriques
314-02293/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 210

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no ha imposat 
cap sanció a les companyies elèctriques per l’incompliment de la normativa per a 
protegir l’avifauna de l’electrocució i la col·lisió amb les línies elèctriques
314-02294/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 211

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una cartografia de les 
zones més sensibles que posen en risc els ocells amenaçats i dels punts negres 
per electrocució i col·lisió d’avifauna
314-02295/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 212

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de concedir subven-
cions a les companyies elèctriques perquè renovin les torres antigues i les adeqüin 
a la normativa
314-02296/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 213
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els indicis d’ús o difusió irregular 
de dades personals de reclusos dels centres penitenciaris de Lledoners, Mas d’En-
ric o Puig de les Basses que justifiquin l’inici actuacions pels serveis d’inspecció
314-02297/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 215

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme per 
a combatre les agressions feixistes
314-02298/12
Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC 215

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del servei d’hemodinà-
mica a la província de Tarragona
314-02299/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 216

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos cada 
any al servei d’hemodinàmica de Tarragona
314-02300/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 216

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats 
de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a algun tractament d’hemodinàmica el 
2016 i el 2017
314-02301/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 216

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de 
Lleida a Barcelona per a sotmetre’s a algun tractament d’hemodinàmica el 2016 i 
el 2017
314-02302/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 217

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de 
Girona a Barcelona per a sotmetre’s a algun tractament d’hemodinàmica el 2016 i 
el 2017
314-02303/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 217

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera del servei d’he-
modinàmica a Tarragona el 2018
314-02304/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 218

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera del servei d’he-
modinàmica a Lleida el 2017
314-02305/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 218

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera del servei d’he-
modinàmica a Girona el 2017
314-02306/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 218

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar el servei i la 
cobertura dels serveis d’hemodinàmica a Lleida o Girona
314-02307/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 219

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del servei de radioterà-
pia a Tarragona el 2018
314-02308/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 219

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de 
Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una tomografia computada els darrers 
cinc anys
314-02309/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 220

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de 
Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a alguna tomografia per emissió de posit-
rons els darrers cinc anys
314-02310/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 220
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a derivar pacients de 
Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una tomografia per emissió de positrons
314-02311/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 220

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a evitar les derivacions 
de pacients de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una tomografia per emis-
sió de positrons
314-02312/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 221

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents en l’actuació 
policial de Salt (Gironès) de l’1 de setembre de 2018 en què es va fer servir una 
pistola Taser
314-02313/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 221

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gravació de l’actuació policial de 
Salt (Gironès) de l’1 de setembre de 2018 en què es va fer servir una pistola Taser
314-02314/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 222

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual es va fer servir 
una pistola Taser en l’actuació policial de Salt (Gironès) de l’1 de setembre de 2018
314-02315/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 222

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment del protocol d’actua-
ció en fer servir una pistola Taser en la intervenció policial de Salt (Gironès) de l’1 
de setembre de 2018
314-02316/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 222

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Cos de Mossos d’Esquadra 
té un protocol de prevenció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual
314-02317/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 223

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació d’algun protocol de pre-
venció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual en el Cos de Mossos 
d’Esquadra arran del cas de l’agent acusat de gravar les seves companyes al vestidor
314-02318/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 223

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures de suport al 
sector de la fruita
314-02319/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 224

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’impulsar accions de 
suport per a instal·lar xarxes antipedra o contractar assegurances agràries
314-02320/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 224

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’accions per a millorar o 
garantir el compliment de la Llei de la cadena alimentària
314-02321/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 225

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar l’abús de 
poder de distribuïdors o comercialitzadors del sector de la fruita
314-02322/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 225

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures de suport als 
petits productors de fruita
314-02323/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 226

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels danys en el sec-
tor de la fruita al Segrià i les Garrigues per la pedregada del 4 de setembre de 2018
314-02324/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 226
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels danys en el sector 
de la fruita per les pedregades durant el 2018
314-02325/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 227

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament de la 
Presidència per a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Cons-
titucional amb relació a la Moció 5/XII, sobre la normativa del Parlament anul·lada i 
suspesa pel Tribunal Constitucional
314-02326/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 227

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament de 
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per a fer efectiu el contingut dels articles 
suspesos pel Tribunal Constitucional amb relació a la Moció 5/XII, sobre la norma-
tiva del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
314-02327/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 228

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a fer efectiu el contingut dels 
articles suspesos pel Tribunal Constitucional amb relació a la Moció 5/XII, sobre la 
normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
314-02328/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 229

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’In-
terior per a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional 
amb relació a la Moció 5/XII, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa 
pel Tribunal Constitucional
314-02329/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 231

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’En-
senyament per a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Cons-
titucional amb relació a la Moció 5/XII, sobre la normativa del Parlament anul·lada i 
suspesa pel Tribunal Constitucional
314-02330/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 232

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament de 
Salut per a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional 
amb relació a la Moció 5/XII, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa 
pel Tribunal Constitucional
314-02331/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 233

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament de 
Territori i Sostenibilitat per a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tri-
bunal Constitucional amb relació a la Moció 5/XII, sobre la normativa del Parlament 
anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
314-02332/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 234

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament de 
Cultura per a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constituci-
onal amb relació a la Moció 5/XII, sobre la normativa del Parlament anul·lada i sus-
pesa pel Tribunal Constitucional
314-02333/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 235

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament de 
Justícia per a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constituci-
onal amb relació a la Moció 5/XII, sobre la normativa del Parlament anul·lada i sus-
pesa pel Tribunal Constitucional
314-02334/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 236
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies per a fer efectiu el contingut dels articles suspesos 
pel Tribunal Constitucional amb relació a la Moció 5/XII, sobre la normativa del Par-
lament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
314-02335/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 238

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Em-
presa i Coneixement per a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribu-
nal Constitucional amb relació a la Moció 5/XII, sobre la normativa del Parlament 
anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
314-02336/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 239

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament de 
Polítiques Digitals i Administració Pública per a fer efectiu el contingut dels articles 
suspesos pel Tribunal Constitucional amb relació a la Moció 5/XII, sobre la norma-
tiva del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
314-02337/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 240

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del president 
de la Generalitat a Waterloo (Bèlgica) del 27 d’agost de 2018
314-02338/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 241

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els assumptes tractats en la reu-
nió del president de la Generalitat amb l’expresident Carles Puigdemont a Waterloo 
(Bèlgica) el 27 d’agost de 2018
314-02339/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 242

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que han acompanyat 
el president de la Generalitat en el viatge a Waterloo (Bèlgica) el 27 d’agost de 2018
314-02340/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 242

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat 
el president de la Generalitat durant el viatge a Waterloo (Bèlgica) el 27 d’agost de 
2018 i sobre el cost total en concepte de desplaçament
314-02341/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 243

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat i dels seus acompanyants a Waterloo (Bèlgica) el 27 d’agost de 2018 
en concepte de desplaçament
314-02342/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 243

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat i dels seus acompanyants a Waterloo (Bèlgica) el 27 d’agost de 2018 
en concepte de pernoctació i sobre les característiques dels establiments hotelers
314-02343/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 244

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat i dels seus acompanyants a Waterloo (Bèlgica) el 27 d’agost de 2018 
en concepte de manutenció
314-02344/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 244

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat i dels seus acompanyants a Waterloo (Bèlgica) el 27 d’agost de 2018 
en concepte de desplaçaments durant l’estada i sobre les característiques del viatge
314-02345/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 245

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament del lloguer de les 
dependències de l’hotel on ha tingut lloc la reunió entre el president de la Gene-
ralitat i l’expresident Carles Puigdemont durant el viatge a Waterloo (Bèlgica) el 27 
d’agost de 2018
314-02346/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 245
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conferència «El nostre moment» 
pronunciada pel president de la Generalitat el 4 de setembre de 2018
314-02347/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 246

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua amb relació a les pluges del 17 d’agost de 2018 a Terrassa (Vallès 
Occidental)
314-02348/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 246

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un programa previ i si-
milar al Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
314-02349/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 247

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del fet que el Programa 
per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional es faci a Bèlgica
314-02350/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 247

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la creació del Pro-
grama per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
314-02351/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 248

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elecció de Lluís Puig i Gordi com 
a director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit in-
ternacional
314-02352/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 248

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que la manca de vo-
luntat de viatjar a Catalunya del director del Programa per al desenvolupament de 
projectes culturals d’àmbit internacional n’afecta l’eficàcia
314-02353/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 249

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què es va planificar 
la creació del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit in-
ternacional
314-02354/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 249

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament del Programa per 
al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
314-02355/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 250

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a fer efectiu el contingut dels articles 
suspesos pel Tribunal Constitucional amb relació a la Moció 5/XII, sobre la norma-
tiva del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
314-02356/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 250

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra d’immobles destinats a 
habitatges de lloguer social amb els imports obtinguts de la subhasta pública d’im-
mobles d’herències intestades
314-02357/12
Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC 251

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del nombre de cen-
tres d’ensenyament emplaçats en mòduls prefabricats entre els cursos 2016-2017 
i 2018-2019
314-02358/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 252

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard de l’entrada en funciona-
ment de diversos centres educatius en l’inici del curs 2018-2019
314-02359/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 252
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els conceptes inclosos en la pàgina 
web «Obligacions reconegudes pendents de pagament als ens locals»
314-02360/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 253

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afirmació del conseller d’Ense-
nyament que el retard de l’entrada en funcionament d’alguns centres educatius ha 
estat per les pluges de les últimes setmanes
314-02361/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 253
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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 el cost de la plaça 
d’un alumne en una escola pública i en una escola concertada
314-00054/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00054/12 us in-
formo del següent:

El Sistema Estatal d’Indicadors de l’Educació proporciona informació desagre-
gada per comunitats autònomes, en el bloc corresponent als indicadors sobre el fi-
nançament en educació es pot consultar la informació relativa a la despesa publica 
per alumne/a.

El sistema Estatal d’Indicadors de l’Educació 2018 es pot consultar en la següent 
adreça d’Internet:

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/
indicadores-publicaciones-sintesis/sistema-estatal-indicadores.html

L’Institut d’Estadística de Catalunya publica la informació corresponent als in-
dicadors d’educació de Catalunya que es poden consultar en la següent adreça d’In-
ternet:

https://www.idescat.cat/tema/educa
A partir de la informació que disposa el Departament d’Ensenyament s’està tre-

ballant en un nou sistema d’indicadors propi.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posició de 
la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat davant l’extracció 
d’oliveres mil·lenàries de les Terres de l’Ebre per vivers privats
314-00244/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 
314-00244/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-00246/12 a 314-
00249/12.

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 

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/sistema-estatal-indicadores.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/sistema-estatal-indicadores.html
https://www.idescat.cat/tema/educa
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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.

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat considera que les oliveres mil·le-
nàries són un patrimoni de Catalunya que cal preservar. En termes generals, qual-
sevol arbre monumental de Catalunya ha de poder ser protegit pels seus valors 
 històrics, culturals, paisatgístics i ecològics, entre d’altres.

Actualment, Catalunya disposa de diversos instruments per poder dur a terme 
una efectiva protecció de les oliveres mil·lenàries en aquells indrets on es poden do-
nar problemàtiques com la que es planteja, entre els que cal destacar:

– Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el reglament que la 
desenvolupa, estableixen instruments de concertació i sensibilització en les políti-
ques de paisatge efectius per a fer efectiva aquesta protecció. Concretament, l’article 
14 de la Llei estableix les Cartes de paisatge com a instruments de concertació d’es-
tratègies entre els agents públics i els privats per acomplir actuacions de protecció, 
gestió i ordenació del paisatge que tinguin per objectiu mantenir els valors. De la 
mateixa manera, l’article 15 de la Llei diu que el Govern ha de fomentar la sensibi-
lització de la societat respecte el paisatge i els seus valors, respecte a la importància 
cultural, social i econòmica i respecte a la necessitat de promoure i potenciar la seva 
protecció, gestió i ordenació.

– Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumentals.
– Decret 47/1988, de 11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal 

i local.
– Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’in-

terès comarcal i d’interès local. En aquest cas només es podran declarar arbredes 
d’interès si el propietari hi està d’acord.

A part de la llei i dels tres decrets esmentats, també es pot promoure la protecció 
d’arbres i arbredes d’interès a partir dels instruments següents:

1. Declaració com a BIC (Bé d’Interès Cultural) acollint-se a la llei estatal 16/85, 
del Patrimoni Històric Espanyol.

2. Catalogació com a Jardí Artístic segons la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural 
Català o, amb aquesta mateixa legislació, quan formen part d’un conjunt declarat 
Bé Cultural d’Interès Local (proposat pel Consell Comarcal i aprovat per la DG del 
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura) i es cita explícitament la conserva-
ció de la vegetació de l’entorn.

3. Inclusió dels arbres i les arbredes en el Pla General d’Ordenació Urbana 
(POUM) com a catàleg de patrimoni natural i paisatgístic. Una via similar seria in-
cloure’ls en un Pla Especial i Catàleg, com ja s’ha fet en el cas d’algunes arbredes.

4. Protecció mitjançant una ordenança municipal, d’acord amb el marc legal 
 vigent.

Pel que fa al cas concret, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural, tant bon punt va ser coneixedora dels fets, es va posar en contacte amb 
l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), organisme 
autònom actualment adscrit al Departament de la Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda per tal que actués com a interlocutor en aquesta problemàtica. L’IDE-
CE s’ha posat en contacte en nombroses ocasions amb la Mancomunitat de la Sènia 
per fer el seguiment i contacte i abordar aquesta qüestió.

En el cas d’Ulldecona, la pràctica totalitat d’aquests arbres no es trobaven pro-
tegits, fins ara, per cap figura legal ni local ni d’àmbit supramunicipal. Per aquest 
motiu, s’ha elaborat un Catàleg Municipal seleccionant aquells arbres i arbredes 
més significatives del terme municipal, el qual ha de permetre preservar aquest pa-
trimoni.

Per altra banda, la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat desconeix quines 
són les empreses que han extret oliveres a alguns municipis de les Terres de l’Ebre.
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Pel que fa a la protecció de les oliveres monumentals a Catalunya, no s’ha de-
tectat un problema generalitzat, només alguns fets puntuals. En conseqüència, no es 
considera necessari plantejar una llei específica.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb 
la Mancomunitat de la Taula del Sénia amb relació a l’extracció 
d’oliveres mil·lenàries de les Terres de l’Ebre per vivers privats
314-00246/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00244/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes 
amb l’Ajuntament d’Ulldecona (Montsià) amb relació a l’extracció 
d’oliveres mil·lenàries de les Terres de l’Ebre per vivers privats
314-00247/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00244/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que 
extrauen oliveres mil·lenàries de les Terres de l’Ebre
314-00248/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00244/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’una llei 
del patrimoni arbori monumental
314-00249/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00244/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades contra l’Escola Maristes Sants - Les Corts, de Barcelona, 
per haver incomplert els protocols per a evitar abusos sexuals
314-00255/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15105 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00255/12 us in-
formo del següent:

El nou equip que dirigeix el Departament d’Ensenyament des del mes de juny 
d’enguany ha iniciat un seguit de reunions amb les parts implicades per estudiar 
i treballar quines mesures i quins suports es poden endegar des del Departament 
d’Ensenyament.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes d’origen estranger escolaritzats en centres públics i en 
centres concertats
314-00282/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00282/12 us in-
formo del següent:

El centres educatiu que formen part del projecte Escola Nova 21 es poden con-
sultar en la següent adreça d’Internet:

https://www.escolanova21.cat/

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

https://www.escolanova21.cat/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres que 
presten el Servei d’Educació de Catalunya i incompleixen la gratuïtat 
dels ensenyaments
314-00319/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00319/12, 314-
00320/12 i 314-00321/12 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.

D’acord amb l’establert a l’article 50.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol d’edu-
cació:

«En l’escolarització d’alumnes en els ensenyaments obligatoris i en els declarats 
gratuïts, els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya s’atenen a llur 
caràcter gratuït. No es pot imposar l’obligació de fer aportacions a fundacions o 
associacions de qualsevol tipus, ni es pot vincular l’escolarització a l’obligatorietat 
de rebre cap servei escolar addicional que requereixi aportacions econòmiques de 
les famílies.»

Les famílies amb infants escolaritzats en centres educatius privats concertats i 
que cursen ensenyaments en etapes d’educació obligatòria i de segon cicle d’educa-
ció infantil, no han de pagar cap quota per rebre els ensenyaments.

D’acord amb l’establert a l’article 88 de la Llei Orgànica d’Educació:
«Els centres públics o els centres privats concertats no poden percebre quanti-

tats de les famílies, per rebre els ensenyaments d’educació infantil de segon cicle, 
d’educació primària i educació secundària obligatòria. Cal dir que queden excloses, 
d’aquesta categoria de gratuïtat, les activitats extraescolars, les activitats comple-
mentàries i els serveis escolars, que, en tot cas, tindran caràcter voluntari.»

Al Departament d’Ensenyament no consten denúncies en el sentit que formula la 
pregunta parlamentària. No obstant, ciutadans i ciutadanes han plantejat consultes 
sobre aquest tema a la Inspecció d’Educació dels diferents Serveis Territorials d’En-
senyament i del Consorci d’Educació de Barcelona.

Les activitats complementàries en cap cas son activitats obligatòries i les famí-
lies poden decidir si els seus fills i filles hi participin o no.

En cas que un centre educatiu privat concertat no dones compliment a l’establert 
en la normativa vigent, el Departament d’Ensenyament aplicarà les mesures per-
tinents com l’obertura d’una comissió de conciliació.

En les ocasions en que s’han plantejat conflictes d’aquest tipus, des de la inspec-
ció s’ha intervingut per tal que les parts implicades en el conflicte arribessin a un 
acord, de manera que en tots els casos no ha estat necessari incoar mesures discipli-
nàries a cap centre educatiu.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de 
centres educatius privats que reben finançament públic i obliguen les 
famílies a pagar activitats complementàries dins l’horari lectiu
314-00320/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00319/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
disciplinàries incoades als centres concertats que obliguen a pagar 
quotes per activitats complementàries
314-00321/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00319/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
destinats contra la violència masclista
314-00337/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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, amb Número de Tra-
mitació: 314-00337/12 us trameto, en annex, la informació facilitada per l’Institut 
Català de les Dones.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Elsa Artadi i Vila,  consellera de la Presidència

Annex
A Catalunya fa anys que es desenvolupen diversos plans per a la prevenció i 

l’abordatge de la violència masclista, i des del Govern de la Generalitat de Catalunya  
es té el convenciment que només acabarem amb les violències sexuals i masclistes 
si es treballa de manera col·laborativa i fem un front comú d’abordatge. Ens trobem 
davant d’un problema que requereix l’esforç de totes les administracions i també de 
la societat per posar-hi solucions.  

L’Institut Català de les Dones (ICD), instrument vertebrador per a lluitar contra 
la violència masclista, disposa dels següents recursos:

– Recursos de prevenció i de sensibilització: amb diversos programes per preve-
nir la violència entre la joventut, realització d’exposicions; campanyes de prevenció 
i detecció de les violències sexuals; elaboració de dossiers estadístics sobre violèn-
cia masclista; accions de sensibilització a les xarxes socials, actes institucionals al 
voltant del Dia internacional contra la violència envers les dones; campanyes de 



BOPC 149
17 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 35 

sensibilització als mitjans de comunicació i elaboració de recomanacions sobre el 
tractament de la violència en els mitjans de comunicació.

– Recursos d’atenció: amb la dotació als ens locals d’un fons econòmic específic 
anual per a garantir la suficiència de la prestació dels serveis d’informació i atenció 
a les dones, per un import de 3.075.550,00 euros l’any 2017; servei d’atenció psico-
lògica i atenció jurídica de les oficines d’informació de l’ICD arreu del territori, 
per un import de 138.566,56 euros l’any 2017, servei de la Línia d’atenció contra la 
violència masclista 900900120 per un import de 318.249,36 euros l’any 2017; servei 
d’intervenció en crisis greus, durant el 2017 no s’ha activitat, donat que les famílies 
afectades per violència masclista no l’han sol·licitat. 

– Recursos de coordinació i treball en xarxa: a través de la Comissió Nacional 
per a una Intervenció coordinada contra la violència masclista, i els seus grups de 
treball, i els Circuits Territorials d’abordatge de la violència masclista.  La Comissió 
Nacional ha celebrat 3 reunions durant el 2017, 21 juny 2017 sessió ordinària ple-
nària (Palau de Pedralbes), 23 gener 2017 convocatòria del procés participatiu tele-
màtic per escollir les vocalies interessades en formar part del Grup de Treball de 
Seguiment Tècnic, 27 juny 2017 convocatòria del procés participatiu telemàtic per 
escollir les 3 vocalies representants a l’Observatori Igualtat Gènere. 

Les reunions dels grups de treball de la Comissió han estat les següents: Grup 
de treball de Seguiment tècnic, una reunió el 29 març 2017; Grup de treball per a 
l’abordatge de la Violència sexual, una reunió el 6 abril de 2017; Grup de treball 
sobre Adolescents i violències masclistes , s’han dut a terme les accions següents:

i) actualització dels Estàndards de servei amb relació a adolescents i violències 
masclistes. Els estàndards de serveis són una eina que determina els criteris d’actua-
ció que han de ser aplicables pels i les professionals a qualsevol àmbit d’intervenció 
en violència masclista amb adolescents i joves; 

ii) Elaboració d’informes tècnics, reunions polítiques interdepartamentals i inici 
de la licitació externa per a l’elaboració d’una proposta de decret sobre l’atenció a 
les adolescents en situació de violència masclista, on els i les professionals que les 
atenen tinguin cobertura. Està previst que al llarg del 2018 es realitzi la proposta 
de decret. Grup de treball de Mutilacions Genitals Femenines s’ha reunit 4 cops 19 
gener, 1 març, 15 maig i 23 maig, i el Grup de treball de violència en l’àmbit labo-
ral, està valorant una proposta que el diferenciï del grup de treball d’assetjament del 
Consell de Relacions Laborals. Quant als Circuits Territorials VM, han celebrat les 
reunions següents: circuit Tarragona: la comissió tècnica s’ha reunit dos cops, Cir-
cuit Terres de l’Ebre: la mesa institucional s’ha reunit un cop i la comissió tècnica 
tres cops, Circuit Lleida/Circuit Alt Pirineu i Aran: la mesa institucional s’ha reunit 
un cop i la comissió tècnica també, Circuit Catalunya Central: la comissió tècnica 
s’ha reunit tres vegades.

– Subvencions a entitats: L’any 2017 s’han presentat 283 sol·licituds de subvenció 
i se n’han atorgat 194 en el marc de la convocatòria de subvencions per a la realitza-
ció de projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de 
dones i homes, que inclouen els projectes per a l’eradicació de la violència masclista, 
per un import total de 743.631 euros.

– Pla director de formació en equitat de gènere de Catalunya 2017-2020: disposa 
d’un programa formatiu adreçat als circuits de violències masclistes, amb la finali-
tat de dotar d’eines formatives d’excel·lència per a la intervenció i l’abordatge de la 
violència masclista al col·lectiu de professionals implicats en els circuits de violència 
masclista. Durant el 2017 s’han dut a terme 17 accions formatives corresponents a 
aquest programa, s’han format 555 persones i s’hi ha destinat 36.740,10 euros.

Conjuntament amb el Departament d’Ensenyament s’ha organitzat una jornada 
amb motiu del Dia Internacional de l’Educació no Sexista. Es va realitzar el passat 
dia 26 de juny sota el títol Eduquem en les relacions afectives lliures de violència. 
La jornada ha pretès, en primer lloc, commemorar el Dia internacional de l’educació 
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no sexista i el 10è aniversari de la Llei 5/2008 dels drets de les dones per eradicar 
la violència masclista; en segon lloc, reflexionar sobre com educar en les relacions 
afectives lliures de violència, i, en tercer lloc, intercanviar experiències igualitàries 
i coeducatives dutes a terme en centres educatius. L’Institut Català de les Dones s’ha 
fet càrrec de despeses de la jornada i el Departament d’Ensenyament hi ha col·labo-
rat amb el suport de les professionals del grup tècnic.

Amb relació al Departament d’Ensenyament disposa de Materials formatius 
 Viure Sense violència, elaborats per l’Associació Tamaia, adreçats al professorat i 
als professional d’atenció educativa i de suport a la docència. Els objectius d’aquests 
materials són donar a conèixer el marc conceptual i legal de la violència masclista, 
facilitar-ne la detecció i dotar d’eines per la prevenció, detecció i intervenció per al 
seu abordatge en l’àmbit educatiu. El cost de l’elaboració d’aquests materials va ser 
de 3.400€ incloent-hi un pilotatge en línia adreçat al professorat (20 hores de for-
mació).

Durant el més de juliol s’estan fent dos cursos més i hi ha la previsió d’oferir-lo 
en el marc del Pla de Formació Permanent del Professorat per al curs vinent. Els 
cost dels cursos d’estiu ha estat de 2.000 €  i la previsió per al curs vinent és d’oferir-
ne 2 cursos més.

Tanmateix, s’ha elaborat el model transferible de Servei comunitari Noves mas-
culinitats. Trenquem els estereotips de gènere, adreçat a l’alumnat de 3r o 4t d’ESO. 
Amb aquesta proposta de servei comunitari, l’alumnat analitza el tractament de gè-
nere, aporta propostes i dur a terme accions (servei) que incideixen en la millora del 
seu entorn i de la societat en general. Es tracta de cost estructural.

Així mateix, l’aplicació informàtica per a l’elaboració del projecte de convivèn-
cia, regulat en la resolució  ENS/585/2017, de 17 de març, inclou entre d’altres el 
tema de la coeducació i posa a l’abast dels centres elements de diagnosi, orientacions 
i recursos sobre aquest tema. Es tracta de cost estructural.

També, en el pla anual d’actuacions del Pla per a la Igualtat de gènere del siste-
ma educatiu, per al curs 2017/2018, s’han realitzat les següents activitats formatives 
per al professorat:

– Formació presencial en Diversitat afectiva i de gènere adreçat a personal de 
suport educatiu (10 hores). El cost del curs ha estat de 1.000€

– Formació en línia en Pràctica coeducativa adreçada a personal de suport edu-
catiu (20 hores). El cost del curs ha estat de 2.000€

Actualització dels continguts dels cursos en línia: 
• Coeducació per a les persones referents dels consells escolars de centre. Forma-

ció en línia (30 hores). El cost és de 1.500€.
• Aprofundiment en coeducació. Formació en línia (30 hores). El cost és de 

1.500€.
Paral·lelament s’ha actualitzat i renovat l’espai del portal de l’XTEC de Coeduca-

ció i igualtat de gènere que ofereix recursos pedagògics i enllaços a espais web per 
treballar en les diferents etapes educatives aquests àmbits temàtics des d’una pers-
pectiva igualitària: Llenguatges, sabers de les dones i tasques de cura, gestió de con-
flictes i prevenció de violència de masclista, diversitat sexual i d’identitat de gènere, 
orientació professional i acadèmica no sexista,  educació afectiva i sexual i  com in-
cloure la perspectiva de gènere en els centres escolars. Es tracta de cost estructural.

El Departament d’Ensenyament disposa d’un grup tècnic d’igualtat de gènere 
creat en el marc del Pla per a l’igualtat de gènere en el sistema educatiu. A més de 
la responsable de polítiques d’igualtat de gènere i altres polítiques transversals, que 
treballa per al foment de la igualtat de gènere en l’estructura del departament i per a 
la coeducació i la prevenció de la violència masclista en les polítiques educatives, hi 
participen 4 professionals de diverses unitats del Departament que fan el seguiment 
de l’execució de les actuacions del Pla, alhora que proposen accions de promoció de 
la coeducació i la prevenció de la violència masclista a les diferents etapes educati-
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ves. A nivell de Serveis Territorials, el Departament d’Ensenyament compta amb un  
referent de coeducació. Es tracta de cost estructural. 

Pel que fa al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la Direcció Ge-
neral de Famílies ha destinat a l’eradicació de la violència masclista, entre d’altres, 
els recursos econòmics següents:

2015 2016 2017 2108 (previsió)

Contractes i convenis 8.173.132,91 8.009.688,47 7.931.764,16 7.943.00,00

Subvencions entitats 473.886,39 579.205,42 620.752,64 620.752,64

Contracte programa ens 
locals 569.612,96 583.665,01 608.333,57 608.333,57

Indemnitzacions dones 
víctimes violència 
masclista 50.616,82 129.425,00 112.773,26 120.000,00

Bestretes fons 
de garantia per 
l’impagament de 
pensions alimentàries 599.757,50 635.899,67 536.427,29 458.000,00

Total 9.867.006,58 9.937.883,57 9.810.050,92 9.750.086,21

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) gestiona la Mesa d’Emergèn-
cia per a Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya (ME). La 
ME tramita els expedients dels casos de dones que es troben en situació de violèn-
cia masclista en situació de risc residencial. En aquests casos, un cop ja han passat 
pels programes específics de recuperació , s’ofereix un reallotjament adequat en un 
municipi que les rebi i en el qual no sentin situació de risc.

Durant l’any 2017, l’AHC va adjudicar un total de 102 habitatges a dones que van 
patir violència de gènere:

Dones víctimes de violència de gènere que van accedir a un habitatge amb 
protecció pública o oficial (any 2017)

Àmbit territorial
Majors  

de 65 anys Amb discapacitat Nascudes a l’estranger TOTAL

Barcelona 0 3 30 59

Girona 0 3 6 14

Lleida 0 0 1 6

Tarragona 0 0 21 23

Total 0 6 58 102

Des del Departament d’interior, es coordina des de la Direcció General d’Ad-
ministració de Seguretat destina els recursos següents a la lluita contra la violència 
masclista:

– Equip de treball: cinc persones (2 d’elles amb dedicació parcial a aquest àmbit)
– Cost brut de les retribucions de l’equip de treball:  194.897,57 €
– Edició de materials: 20.000 € (aproximadament, previsió de despesa)
– Jornades: 2.000 € (aproximadament, previsió de despesa) 
Pel que fa a la Direcció General de la Policia, el model d’atenció a la víctima de 

la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra implica la coordinació de diferents 
serveis policials, que són els següents: 

La Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà (UCPAC) dóna les direc-
trius sobre atenció a la víctima perquè els procediments de treball siguin els matei-
xos en tot el territori. Està formada per 4 efectius.  

En cada una de les nou regions policials hi ha un Grup Regional d’Atenció a la 
Víctima (GRAV). En total, estan assignats als GRAV 18 agents. 

En cada Àrea Bàsica Policial hi ha un Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) als 
quals correspon fer el seguiment de les víctimes i dissenyar les accions adreçades a 
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garantir llur protecció a partir de la valoració policial del risc de cada cas. El nom-
bre d’efectius que treballen en els GAV en tot el territori de Catalunya és de 166 
agents.

Les noranta-cinc Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) existents en les Àrees Bà-
siques Policials i en les comissaries de districte que en depenen són les encarregades 
d’atendre les víctimes, tramitar les denúncies en l’àmbit de la violència masclista i 
domèstica i per a la interlocució amb els jutjats de violència sobre la dona.  

El pressupost de la Direcció General de la Policia està integrat per un únic estat 
de despeses i aquest en diverses categories; en cap cas es pot fer una distribució de 
la despesa segons les diverses unitats policials que la integren.

Per últim, els recursos econòmics, materials i professionals que l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya va destinar a les accions formatives desenvolupades en 
matèria de violència masclista durant l’anualitat de 2017 van ser els següents:

Formació bàsica Alumnat Hores
Recursos 

econòmics

Curs de formació bàsica per a policies 16-17 113 12
41.805,26 €Curs de formació bàsica per a policies 17-18 281 10

Curs d’agent interí 72 7
Curs de vigilant municipal 22 4

Formació per la promoció Alumnat Hores
Recursos 

econòmics

Curs de caporal/a de policia  i de policia 
portuària 131 3   4.386,59 €
Curs de sergent/a de policia 52 2

Formació continuada Alumnat Hores
Recursos 

econòmics

Taller sobre les primeres intervencions en 
violència masclista i domèstica 22 30

49.393,87 €
Curs d’actualització en seguretat ciutadana 204 3
Curs d’instrucció d’atestats 50 8
Curs de sala de comandament 22 2
Curs d’atenció i seguiment a les víctimes 25 77
Curs d’atenció a la ciutadania 48 27

Les previsions per a l’any 2018 són similars a les de l’any 2017.
Des del Departament de Salut, l’abordatge de la lluita contra la violència mas-

clista es fa en els següents àmbits: 
Àmbit Barcelona Ciutat (Regió Sanitària Barcelona): Els serveis de salut codi-

rigeixen, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, el Circuit contra la violència 
masclista de Barcelona ciutat (CVM-BCN). A més participa en tots els àmbits ope-
ratius amb els següents recursos:

– El Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) participa directament dels òrgans es-
tratègics del CVM-BCN (secretaria tècnica) i de gestió del CVM-BCN (grup motor, 
comissió plenària i circuits territorials) amb tres professionals amb dedicació inten-
siva i altres amb dedicació parcial.

– Des del CSB s’organitzen comissions de treball amb professionals dels dife-
rents serveis de salut per donar resposta a les necessitats o mancances del sector so-
bre aquest tema. En l’actualitat hi ha constituïts dos grups de treball:

• Formació sobre violència masclista del personal sanitari. Millora de la detecció 
i atenció dels casos de violència masclista.

• Registre de casos. Millora del sistema de registre per poder disposar d’informa-
ció quantitativa sobre els casos atesos.
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– EL CSB i altres professionals de salut participen en diferents grups de treball 
que elaboren els diferents protocols/guies de recomanacions amb perspectiva de gè-
nere i no violència per a festes majors de districte i oci nocturn.

– Diferents professionals de salut participen en els òrgans de gestió: 5 al grup 
motor, 21 a la comissió plenària i cada circuit territorial (un per districte munici-
pal) està coordinat per un professional de salut anomenat “referent”, a la vegada 
en aquests circuits territorials participa un professional de cada servei de salut (68 
d’atenció primària, 20 de salut mental i addiccions, 8 de serveis de salut sexual i 
reproductiva i 5 d’urgències hospitalàries), per tal de facilitar la coordinació neces-
sària amb els altres serveis implicats en l’abordatge de la violència masclista a ni-
vell de districte i a la vegada ser el referent de la resta de professionals del servei 
corresponent.

• Cadascun dels 4 hospitals de Barcelona té una comissió interna de violència 
masclista en la que participen uns 10 professionals de diferents especialitats (urgèn-
cies, COT, infermeria i treball social).

Així doncs, els recursos humans que salut destina al CVM-BCN són uns 200 
professionals amb dedicació parcial.

Altres recursos materials han estat destinats als diferents protocols existents, 
també en aquests moments s’està desenvolupant un curs on-line per a professio-
nals de salut amb un cost aproximat de 3.000 euros. També s’està treballant amb 
un mapa de recursos a compartir per a tot el Circuit, on salut assumeix el cost en 
un 50%.

– L’Hospital Clínic és el dispositiu de referència per a l’atenció a les agressions 
sexuals a partir dels 16 anys a Barcelona ciutat. La Comissió de Violència Intrafa-
miliar i de Gènere, una comissió multidisciplinar amb participació de personal fa-
cultatiu, infermeria i treball social, estableix les pautes d’actuació, aquest recurs està 
dotat de pressupost finalista ja que el protocol marca no només l’atenció urgent sinó 
el seguiment posterior per professionals experts tant del servei d’infeccioses com de 
salut mental.

– L’Hospital de Sant Joan de Déu és el dispositiu de referència per l’atenció a me-
nors víctimes de violència sexual per a tot Catalunya. La Unitat Funcional d’Abús 
al Menor (UFAM) atén a menors de 18 anys amb la intervenció d’especialistes dels 
àmbits de la pediatria, la psicologia i el treball social, aquest recurs està dotat de 
pressupost finalista.

Àmbit Metropolità Sud (Regió Sanitària de Barcelona): Els programes de llui-
ta contra la violència són transversals i s’apliquen en tot els àmbits assistencials del 
territori metropolità Sud (equips d’atenció a la salut sexual i reproductiva, atenció 
primària, hospitals, salut mental).

Des dels centres d’atenció primària i des dels equips d’atenció a la salut sexual i 
reproductiva (ASSIR), els professionals tant metges de família, llevadores i ginecò-
legs, ofereixen prevenció i atenció sanitària als casos de violència, els quals es re-
gistren i s’informen amb els comunicats mèdics de lesions corresponents. En l’àmbit 
de les urgències hospitalàries també es recullen els casos atesos a través dels comu-
nicats mèdics de lesions.

L’emissió de comunicats judicials està informatitzada des de la història clínica 
electrònica dels hospitals i centres d’atenció primària.

Aquestes dades es recullen de forma anual a través dels requeriments de dades 
de la regió sanitària per donar resposta a la recollida sistematitzada dels “Indicado-
res comunes del SNS” del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. També 
per l’Observatori Estatal de Violència de Gènere. 

En l’àmbit de la prevenció, amb un abordatge de projectes comunitaris, els equips 
d’atenció primària participen en els protocols locals per l’atenció a les persones víc-
times de violència. Aquests protocols es desenvolupen de forma coordinada amb els 



BOPC 149
17 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 40

ajuntaments i especialment, amb els serveis socials bàsics, i altres institucions locals 
tant de l’àmbit sanitari com de l’àmbit no sanitari. 

Els ajuntaments (L’Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat,  Castelldefe-
ls, Cornellà de Llobregat, Esparraguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, 
Molins de Rei i Olesa de Montserrat, Vilafranca del Penedès) conjuntament amb la 
Diputació de Barcelona i els consells comarcals, desenvolupen diferents accions en-
front la sensibilització social, prevenció, detecció i atenció a les persones en situació 
de violència masclista.

En tots els centres sanitaris hi ha un professionals referent per a l’abordatge de 
la violència masclista. Aquest referent coordina diferents sessions clíniques i també 
s’organitzen jornades de treball (com per exemple “Violència de Gènere i agressions 
sexuals a Urgències”, a l’octubre 2017, a l’Hospital de Bellvitge). 

Els protocols dels centres sanitaris contemplen les pautes per la prevenció, detec-
ció, atenció i recuperació de les víctimes (l’atenció a les dones i els seus fills i filles). 

També es contempla l’atenció psiquiàtrica i psicològica en la unitat funcional 
d’abusos sexuals de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues, i en els centres de sa-
lut mental d’adults (CSMA) del territori, i en particular el programa d’atenció a la 
dona víctima violència del CSMA Cornellà.

El Departament de Salut garanteix els serveis sanitaris per a la prevenció, la 
detecció, l’atenció i la recuperació de les situacions de risc o pràctica efectiva de la 
mutilació genital femenina en nenes i dones, mitjançant els equips de pediatria, me-
dicina familiar i comunitària i el conjunt de professionals de la salut dels programes 
d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR).

Els professionals sanitaris dels serveis d’urgències com dels equips d’atenció pri-
mària han rebut formació per a la sensibilització enfront la prevenció i l’abordatge 
de la violència. Principalment, les treballadores socials sanitàries i els professionals 
d’urgències.

Àmbit Metropolità Nord (Regió Sanitària Barcelona): En l’àmbit de l’atenció a 
la salut sexual i reproductiva (ASSIR), en el nivell d’atenció primària, hi ha circuit 
de detecció de la violència masclista. Quan es detecta un cas, el professional el co-
difica i el deriva, depenent de cada cas, a la psicòloga de l’ASSIR, la treballadora 
social, el centre d’atenció a la dona que disposa cada ajuntament amb psicòlogues, 
advocades, i treballadores socials o els Mossos d’Esquadra.

El nou protocol de seguiment de l’embaràs té en compte que el control de la ges-
tació és un espai privilegiat per a la detecció, atenció i suport de les dones en situa-
ció de violència. Es requereix una intervenció pluridisciplinar en què estan implicats 
els diferents professionals, tant de salut, serveis socials, com justícia. Els professio-
nals de l’ASSIR (llevadores i obstetraginecòlegs-gues) enguany han realitzat forma-
ció sobre el nou protocol de control i seguiment de l’embaràs que inclou la detecció 
de la violència de gènere.

Cada ASSIR té definits els seus circuits d’actuació en funció de cada territori. 
Pel que fa a l’atenció hospitalària, tots els centres hospitalaris disposen de proto-

cols propis i/o compartits amb altres entitats del territori i duen a terme actuacions 
de formació i sensibilització destinades als seus professionals. En general, els pro-
fessionals de referència per a la detecció de violència de gènere pertanyen als serveis 
d’urgències. 

En conjunt, els recursos que es destinen a la lluita contra la violència masclista 
no són específics només per a aquest àmbit, sinó que formen part de l’actuació pro-
fessional dels diferents perfils sanitaris i tenen en compte circuits per a una inter-
venció coordinada interdisciplinar.

Concretament:
– Hospital Mútua de Terrassa: els professionals implicats en el protocol són gine-

còlegs, llevadores, treballadors socials, auxiliars de clínica i personal d’admissió. 
A més, disposen d’una Comissió de violència de gènere, formada per 15 professio-
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nals, que es reuneixen aproximadament 1 cop al mes. I d’un treballador social de 
referència per a l’orientació i l’assessorament de les dones afectades.

– Hospital de l’Esperit Sant: Disposen d’un traumatòleg de referència en el Ser-
vei d’Urgències i dos treballadors socials.

– Hospital de Mollet: Disposen d’un treballador social i tres infermeres del Ser-
vei d’Urgències vinculades al grup de treball que vetlla per l’acompliment del pro-
tocol d’actuació sobre la Prevenció i el maneig de la violència masclista, així com 
un registre de casos.

– Badalona Serveis Assistencials: Disposen d’una Unitat de Treball Social amb 
14 professionals que lideren diversos protocols d’intervenció i d’infermeres del 
CSMA que colideren tècniques de relaxació en el SIAD.

Regió Sanitària Girona: s’han elaborat el protocols següents, que es poden con-
sultar a la web: 

http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/atencio_a_la_
victima/protocols_de_girona

El de violència de gènere s’està actualitzant, ara concretament el té la Fiscalia. 
Cal destacar que alguns d’aquests protocols ara ja compten amb protocols generals 
per a tot Catalunya.

Hi ha una comissió institucional formada per diverses institucions, organismes 
i ens públics i socials del territori, com ara la Generalitat, president de l’Audiència 
Provincial, Fiscal en cap, Mossos, Subdelegat del Govern, Col·legi Advocats, Col·le-
gi de Periodistes, consells comarcals, ajuntament de més de 20.000 habitants, as-
semblea territorial de dones. També hi ha una comissió tècnica amb representació 
de cada entitat, organismes i ens públics i social. 

Es duu a terme diferents actuacions de formació com ara el Programa per a 
l’abordatge de la violència domèstica contra la parella a la xarxa d’atenció a les dro-
godependències (XAD), programa per a tot Catalunya de l’ASPCAT.

També en aspectes relacionats amb l’oci nocturn, des de l’ASPCAT. 
Cal destacar la Unitat de Teràpia Familiar i de Gènere, de l’Institut d’Assistència 

Sanitària, que té com a objectiu la disminució de violència intrafamiliar per millo-
rar el benestar de les famílies mitjançant la informació i tractament terapèutic dels 
agressors. 

Regió Sanitària Lleida: L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l’ASSIR 
de Lleida no disposen de recursos econòmics, materials i humans específics contra 
la violència masclista. No obstant això, des de la Direcció Clínica de Ginecologia i 
Obstetrícia i de l’ASSIR, s’apliquen els protocols recomanats del Departament, tant 
pel que fa a la prevenció com en el maneig dels casos sospitosos. El document-guia 
sobre la conducta a prendre és conegut per tots els professionals i disponible també 
a la web de l’ASSIR.

S’adjunta la guia referida, així com el protocol vigent a l’HUAV per al maneig de 
les sospites de violència-agressió sexual.

Catalunya Central: La regió sanitària participa en el circuit per a l’abordatge de 
la violència masclista (VM), liderat per l’Institut Català de les Dones (no s’inclou 
el Solsonès).

Recursos: Des de la constitució del circuit, tots els seus òrgans han estat opera-
tius, aprofitant i ampliant estructures ja creades en les diferents comarques, moltes 
vegades liderades per ajuntaments i/o consells comarcals, en el cas dels equips ter-
ritorials. La nova comarca del  Moianès està representada en la Comissió Tècnica i 
actualment s’està constituint l’Equip Comarcal. En l’actualitat cada Equip Comarcal 
ha adaptat el Protocol per a l’abordatge de la VM i ha establert i revisat circuits. En 
tots els casos es disposa de l’estructura i recursos mínims  suficients per atendre a 
les víctimes, així com un servei d’atenció i acolliment d’urgència.

Cada comarca disposa d’un Servei d’Atenció a les Dones (SIAD) d’orientació i 
assessorament , format per psicòlegs, educadors i juristes.

http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/atencio_a_la_victima/protocols_de_girona
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/atencio_a_la_victima/protocols_de_girona
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El Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) de la Catalunya Central, situat a 
Igualada des de l’any 2010, dona atenció integral i recursos en el procés de recupe-
ració i reparació de les dones que han patit o pateixen situacions de violència i tam-
bé als seus fills i filles. Aquest servei es desplaça a altres comarques i actualment ha 
incorporat la possibilitat de fer visites virtuals .

Formació: Des de la Comissió Tècnica es fan planificacions anuals de Formació. 
Totes les institucions comparteixen subvencionen i ofereixen formació específica, en 
moltes ocasions descentralitzades. Aquestes propostes són compartides, fent-se arri-
bar a tots els components del circuit, sobre tot als agents de proximitat. 

Alt Pirineu i Aran: no consta cap recurs específic, tot i això en el seu moment es 
va dur a terme una formació específica i es van designar uns referents tant en l’aten-
ció hospitalària com en l’atenció primària.

Entre altres actuacions, destacar la participació dels dispositius de salut en la 
Comissió Tècnica per a l’Abordatge de la Violència Masclista a l’Alt Pirineu i Aran, 
coordinada per l’Institut Català de les Dones amb la finalitat de definir i concretar 
el model d’intervenció territorial d’acord amb les competències de cada institució i 
adaptat a la realitat de cada demarcació.

Camp de Tarragona: té assignada una persona de referència territorial per als 
temes de violència de gènere.

Així, es forma part activa de la Taula Institucional de Violència de Gènere, de 
la Comissió Tècnica i dels equips comarcals liderats per l’ICD, i també en la Taula 
Institucional de Maltractaments a Gent Gran liderada pel TASF.

En tots aquests òrgans hi han assignades persones representants de salut de cada 
territori i de l’ASP i a nivell hospitalari tenim implantades les Comissions de Vio-
lència de Gènere que treballen en la detecció dels casos, en el seguiment i la coor-
dinació amb d’altres agents i recursos.

També es forma part activa del Protocol de Maltractament Infantil.
No es disposa d’una dotació específica per al desenvolupament del projecte i no 

està quantificada la participació dels professionals que dediquen part de la seva jor-
nada a aquests projectes.

Terres de l’Ebre: tenim un Centre de Servei d’Informació Especialitzat a Am-
posta, i també es disposa d’un servei d’informació d’atenció a la dona de l’Ajunta-
ment de Tortosa. EL CATSALUT no hi té destinat cap recurs específic.

Informem, alhora, que el Departament de Justícia, a nivell de la Justícia Juvenil, 
des del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic existeixen programes que ate-
nen diversos aspectes de la violència masclista, així com, els centres educatius de 
Justícia Juvenil es treballa en la formació de professionals i usuaris/ries per a l’en-
focament de gènere i la no discriminació com a treballs preventius. Però la despesa 
que això suposa està inclosa de manera estructural en el pressupost global dedicat 
a la Justícia Juvenil.

Des de la Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat de 
la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil es dediquen 
els recursos econòmics, materials i professionals en la lluita contra la violència mas-
clista següents1:

a).- A l’àmbit de les Mesures Penals Alternatives (és a dir, aquell en el que, en 
aquest cas, s’intervé directament amb agressors que han comès delictes de violència 
masclista i que compleixen la mesura penal a la comunitat):

El 13% dels contracte de gestió de serveis públic de suport als programes d’exe-
cució de Mesures Penals Alternatives, la qual implica la disponibilitat de 23  pro-
fessionals, distribuïts en 15 equips que donen servei a tot el territori de Catalunya, i 
generen una despesa global de 801.642,89 euros.

1. En tots els casos, la referència pressupostària correspon a l’exercici 2018
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El 100% del lot 1 del contracte de gestió dels programes formatius imposats 
com a obligacions per a la suspensions de penes privatives de llibertat inferiors a 
dos anys, el 90% del lot 2 del mateix contracte, el 93% del lot 4, i el 52% del lot 5, 
la qual cosa implica la disponibilitat de 16 professionals i una despesa global asso-
ciada de 176.780 euros.

És a dir, es disposa d’un total de 39  professionals que cobreixen tot el territori 
de Catalunya, amb un pressupost associat de 978.422,89 Euros.

b).- En l’àmbit dels equips de reparació i atenció a la víctima (és a dir, aquell en 
el que s’intervé directament amb víctimes que han patit delictes de violència mas-
clista).

En aquest àmbit es compta amb tres programes d’intervenció: les actuacions que 
desenvolupen les Oficines d’Atenció a les Víctimes del Delicte; les que porten a ter-
me els Equips d’Assessorament Tècnic Penal; i les que executa l’Equip de Justícia 
Restaurativa.

Aquest darrer no pot tenir cap mena d’incidència en l’àmbit de la violència mas-
clista, ja que el context legal vigent prohibeix qualsevol mena de mediació o tècnica 
pròpia de la justícia restaurativa en els casos de delictes d’aquesta mena.

Les oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte estan ubicades en cinc seus a les 
ciutats de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa, des de les quals es dona 
atenció a tot el conjunt del territori. 

Les Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte estan dotades de 32 professio-
nals. El 77 % de les seves actuacions s’adrecen a atendre a víctimes de violència 
masclista. Per tant, la dotació econòmica destinada a les actuacions en aquest àmbit 
suposen una despesa de 1.102.856,25 euros.

En la seva cartera de serveis s’incorpora la col·laboració pública-privada en dos 
programes: “La gestió de serveis telemàtics d’informació a víctimes de delictes”; i 
“El servei d’acompanyament a les víctimes en seu judicial”.

En el primer dels dos programes, el 23% de l’atenció que porten a terme els 5  
professionals assignats al programa implica un cost de 55.310,30 euros.

En el cas del segon, el 80% de l’atenció que els 48 professionals que gestionen el 
programa, s’adreça a dones víctimes de violència masclista. Això comporta un cost 
de 1.042.101,04 euros.

El 32 professionals propis que treballen als Equips d’Assessorament Tècnic Pe-
nal adrecen el 62% les seves tasques d’avaluació i peritatge a víctimes que han patit 
violència masclista.  Això implica un cost anual de 1.092.458,14 euros.

És a dir, es disposa d’un total de 117  professionals que cobreixen tot el territori 
de Catalunya, amb un pressupost de 3.292.725,72 euros.

En resum, des de la Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Co-
munitat de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil 
es disposa de 156 professionals d’atenció directa a les dones que han estat víctimes 
d’un delicte de violència masclista, ateses en dispositius que cobreixen tots els par-
tits judicials de Catalunya, suposant el conjunt d’aquesta intervenció un total conso-
lidat, per al període pressupostari corresponent a l’any 2018, de 4.271.148,61 euros.

D’altra banda, pel que respecta als edificis/espais apuntem un seguit de conside-
racions:

En el Programa Funcional vigent es van incorporar un seguit d’espais i requeri-
ments per a una millor atenció a víctimes i/o testimonis que requereixen d’una es-
pecial atenció.

Principalment atenen a les situacions especials de: VIDO, Família i Menors
Per a aquets tipus de jutjats hi ha la dotació de sales d’espera addicionals a les 

que es preveuen per a la resta de jutjats.
Associat a aquests tipus de jurisdiccions i a la Penal en general, hi ha altres uni-

tats, serveis o dependències, com ara, el Jutjat de Guàrdia, la Clínica Forense, els 
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Equips Tècnics o les Sales de Vistes, on també es preveuen espais diferenciats per 
a testimonis, lesionats, etc.

Adjunto un extracte del programa funcional:
Part 1: és més aviat la “literatura de què és un edifici i què han de complir els 

espais
Part 2: són les fitxes esquemàtiques de com són els espais i les instal·lacions ne-

cessàries mínimes
Els marcadors del pdf porten als fulls més significatius i en alguns d’ells he as-

senyalat les qüestions que tenen a veure amb aquest assumpte.
Els nous edificis judicials, els quals s’han fet seguint aquest Programa Funcional, 

compten en major o menor mesura amb aquests espais.

Núria Balada i Cardona, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
eliminar els estereotips de gènere en la publicitat
314-00343/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 conjunta a les preguntes escrites, amb Número 
de Tramitació: 314-00343/12 a 314-00345/12, 314-00347/12, 314-00350/12 i 314-
00351/12, us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Institut Ca-
talà de les Dones.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
L’Institut Català de les Dones (ICD) promou l’esperit crític de la ciutadania res-

pecte els anuncis publicitaris i l’abús que fan dels estereotips de gènere i tramita les 
queixes de la ciutadania en aquest camp.

En aquest sentit, destaca l’actuació realitzada per l’Institut per evitar la comu-
nicació publicitària sexista de la cadena d’hamburgueseries Hooters a Catalunya. 
Es va actuar de manera preventiva i es va aconseguir que l’empresa no utilitzés a 
Catalunya la comunicació sexista que identifica aquesta cadena internacionalment.

Dins de les actuacions de l’Institut, es continuarà donant suport a entitats exper-
tes que promouen l’esperit crític davant l’abús d’estereotips sexistes en la publicitat, 
com l’Observatori de les dones, i els mitjans de comunicació i iniciatives educati-
ves, com el Concurs (Re)Imagina’t, projecte que té el suport de l’Institut Català de 
les Dones i impulsa el debat sobre els mecanismes de construcció dels discursos 
audiovisuals per tal de superar el paper del sexisme en l’articulació de la publicitat, 
els informatius i la ficció dels mitjans audiovisuals. Amb la complicitat dels centres 
educatius l’alumnat elabora guions, story-boards i peces audiovisuals relacionades 
amb aquest tema.
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Una altra mesura és la creació del Grup de treball d’anàlisi de la imatge pública 
de les dones dins l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG). Un dels principals 
obstacles en la lluita contra les desigualtats entre dones i homes són els estereotips 
de gènere arrelats en la nostra cultura patriarcal. Aquests estereotips perpetuen una 
imatge simplista i caricaturitzada de les dones que legitima dia a dia el sexisme i les 
pràctiques discriminatòries establint una barrera per a la igualtat de gènere.

Per aquest motiu, l’Observatori té com a un dels seus principals objectius elimi-
nar la imatge estereotipada de les dones i la banalització del masclisme en els mit-
jans d’informació i de comunicació, així com en d’altres àmbits com ara l’educació, 
la família, la cultura i el lleure. Amb aquesta finalitat, l’Observatori de la Igualtat 
de Gènere desenvoluparà una col·lecció de codis de bones pràctiques per trencar els 
estereotips de gènere i posar-los a disposició de la ciutadania i dels professionals de 
cada àmbit per conscienciar i sensibilitzar del gran efecte que aquests estereotips 
tenen sobre la vida i el benestar de les dones i establir les bases del canvi cap a la 
igualtat efectiva.

Els organismes participants en el grup de treball han estat els següents:
– Col·legi de Periodistes de Catalunya
– Consell de l’Audiovisual de Catalunya
– Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya
– Col·legi de Pedagogs de Catalunya
– Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
– Direcció General de Comunicació del Govern
Pel que fa a les mesures per revertir i evitar els estereotips de gènere, l’Institut 

Català de les Dones disposa d’un espai dirigit a tota la ciutadania perquè facin cons-
tar les seves queixes davant de continguts que consideren que perpetuen un discurs 
sexista i una representació estereotipada de les dones o de la feminitat.

També du a terme periòdicament la campanya «#trenquem estereotips. La trans-
missió de valors igualitaris a través del joc és una actuació de sensibilització a les 
xarxes socials que convida a prendre consciència de la importància del temps de joc 
per educar els infants en els valors de l’equitat entre homes i dones.

La campanya #trenquemestereotips convida a mostrar a través de les xarxes so-
cials el compromís per deixar enrere els estereotips sexistes en les joguines.

L’Institut aprofita aquesta campanya, especialment, durant les dates nadalenques 
per a sensibilitzar la ciutadania sobre aquest tema i fomentar la utilització del joc per 
avançar en l’educació de nenes i nens en els valors de la igualtat efectiva entre dones 
i homes. L’objectiu és que puguin desenvolupar tot el seu potencial en qualsevol àm-
bit de la vida, ensenyar-los a respectar les diferències i a relacionar-se com a iguals.

Les 4 imatges de la campanya #Trenquemestereotips combinen parelles de jo-
guines i els estereotips de gènere. Les idees clau de la iniciativa són: 

– Els jocs són importants per ajudar les nenes i els nens a desenvolupar el seu 
potencial. Jugant ens formem, adquirim valors i comportaments.

– No hem de condicionar les criatures a uns determinats jocs pel fet d’haver nas-
cut nen o nena. Deixem enrere els estereotips sexistes.

– Jugant tots hem de poder desenvolupar la tendresa, la valentia, la sensibilitat, 
la iniciativa o la fortalesa.

– Construïm un futur on dones i homes respectem les nostres diferències i ens 
relacionem com a iguals.

La distribució de les imatges es fa a través de cartells, un vídeo i a través de les 
xarxes socials.

L’Institut també posa a disposició de la ciutadania diferents materials: cartells, 
targetons, bàners, i imatges per a la signatura de correu electrònic, a través del en-
llaç següent: http://dones.gencat.cat/ca/ambits/sensibilitzacio/campanyes/valors_jo-
guines/

Fascicle segon

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/sensibilitzacio/campanyes/valors_joguines/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/sensibilitzacio/campanyes/valors_joguines/
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El Centre de Documentació de l’Institut disposa de bibliografia especialitzada en 
la matèria i d’un recull temàtic sobre jocs, joguines i lleure no sexista, disponible en 
aquest enllaç: http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_guia_lleu-
re_infantil_no_sexista.pdf

Consumir amb responsabilitat també és lluitar contra la desigualtat de gènere. 
La persona consumidora té llibertat per decidir de no comprar allò que es ven a 
través d’una publicitat sexista o poc respectuosa envers les dones. És per això que 
l’Agència Catalana del Consum fomenta el consum responsable i compromès amb 
l’equitat de gènere i facilita, a través del seu web, un seguit de consells i recomana-
cions adreçades a les persones consumidores, i recorda que cal evitar la distinció 
sexista i la incitació a la violència en les joguines.

Núria Balada i Cardona, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
evitar anuncis de joguines que promoguin estereotips de gènere
314-00344/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00343/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
revertir els estereotips de gènere dels anuncis de joguines
314-00345/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00343/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes per a 
fomentar els jocs i les relacions de jocs igualitàries
314-00347/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00343/12.

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_guia_lleure_infantil_no_sexista.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_guia_lleure_infantil_no_sexista.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de jocs 
i joguines entre els infants per a defugir els estereotips de gènere
314-00350/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00343/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de jocs, 
llibres i il·lustracions per a evitar els estereotips de gènere en jocs i 
activitats infantils
314-00351/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00343/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’autoliquidacions presentades a l’Agència Tributària de Catalunya 
del setembre al desembre del 2017
314-00440/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00440/12 us in-
formo del següent:

Es detalla a continuació el nombre d’autoliquidacions presentades davant de 
l’Agència Tributària de Catalunya durant els mesos de setembre, octubre, novembre 
i desembre de 2017:

Presentació total d’autoliquidacions

Mesos Nombre

Setembre 2017 70.020
Octubre 2017 117.047
Novembre 2017 155.376
Desembre 2017 83.175

En relació amb els impostos que gestionaven les oficines liquidadores fins el seu 
tancament el 31.08,2018, és a dir, l’impost sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats i l’impost sobre successions i donacions, es detalla a conti-
nuació el nombre d’autoliquidacions presentades davant de l’Agència Tributària de 
Catalunya, ja sigui de forma telemàtica o presencial, durant els mesos de setembre, 
octubre, novembre i desembre de 2017:
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Presentació d’autoliquidacions ITPAJD i ISD

Mesos Telemàtiques Presencials Total

Setembre 2017 45.025 18.263 63.288
Octubre 2017 59.421 18.188 77.609
Novembre 2017 62.087 20.112 82.199
Desembre 2017 63.529 17.496 81.025

Barcelona, 31 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’assessoraments fets per l’Agència Tributària de Catalunya  
del setembre al desembre del 2017
314-00441/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13832 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00441/12 us in-
formo del següent:

Es detalla a continuació en nombre d’assessoraments realitzats a l’Agència Tri-
butària de Catalunya durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre 
de 2017:

Assessoraments realitzats Set.2017 Oct.2017 Nov.2017 Des.2017

Consultes telefòniques ateses pel 
servei 012 6.456 9.614 8.145 6.284

Consultes telefòniques servei 012 
derivades a l’Agència 1.487 2.144 1.893 1.386

Serveis gestionats per la bústia 
electrònica de consultes funcionals: 
consultes@atc.cat 826 1.613 1.103 770

Tiquets atesos per la bústia 
electrònica de consultes i incidències 
tecnològiques: suport@atc.cat 1.114 2.774 1.387 1.120

Cites prèvies presencials ateses en 
les oficines de l’Agència  1.458 1.771 1.744 1.416

Informació i consultes ateses en les 
oficines de l’Agència 9.922 11.346 11.389 9.175

Total assessoraments realitzats 21.263 29.262 25.661 20.151

Barcelona, 31 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 el nombre de 
consultes telefòniques rebudes a l’Agència Tributària de Catalunya 
del setembre al desembre del 2017
314-00442/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00442/12 us in-
formo del següent: 

Es detalla a continuació en nombre de consultes telefòniques realitzades durant 
els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2017: 

Consultes telefòniques Set.2017 Oct.2017 Nov.2017 Des.2017

Consultes telefòniques ateses 
pel servei 012 6.456 9.614 8.145 6.284

Consultes telefòniques servei 
012 derivades a l’Agència 1.487 2.144 1.893 1.386

Total 7.943 11.758 10.038 7.670

Barcelona, 31 d’agost de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients de 
l’Agència Tributària de Catalunya digitalitzats del gener del 2017 ençà
314-00443/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13833 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00443/12 us in-
formo del següent:

Es detalla a continuació en nombre d’expedients digitalitzats des del mes de ge-
ner de 2017, desglossat per mesos i considerant el conjunt dels centres de treball de 
l’Agència Tributària de Catalunya així com els expedients corresponents a les ofi-
cines liquidadores (aquests últims, només fins a finals d’agost de 2017):
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Expedients digitalitzats

Desglossat per mesos Nombre

1-31 de gener 2017 39.550
1-28 de febrer 2017 48.148
1-31 de març 2017 61.167
1-30 d’abril 2017 45.658
1-31 de maig 2017 58.212
1-30 de juny 2017 64.360
1-31 de juliol 2017 73.713
1-31 d’agost 2017 50.046
1-30 de setembre 2017 48.469
1-31 d’octubre 2017 61.612
1-30 de novembre 2017 62.438
1-31 de desembre 2017 50.228
1-31 de gener 2018 58.360
1-28 de febrer 2018 54.908
1-31 de març 2018 57.411
1-30 d’abril 2018 56.920
1-31 de maig 2018 62.940
Pendent de digitalitzar a 
1 de juny de 2018 590 

Les dades que figuren en el quadre anterior recullen de manera agregada expe-
dients relatius a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documen-
tats i a l’impost sobre successions i donacions.

Barcelona, 31 d’agost de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques 
d’assessorament als contribuents que l’Agència Tributària de 
Catalunya ha fet amb relació als impostos cedits
314-00444/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13834 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00444/12 us in-
formo del següent:

Cal remarcar, en primer lloc, que l’assessorament dels contribuents no es realitza 
únicament des de les oficines de l’Agència Tributària de Catalunya.

Els serveis d’informació i assistència de l’Agència es basen en els següents pilars:
– Informació, manuals, guies i utilitats disponibles a la seu electrònica 

http://atc.gencat.cat/
– Servei 012 d’informació telefònica, amb un segon nivell integrat per personal 

especialitzat que ha estat format per l’Agència i un tercer nivell que consisteix en la 
derivació de les consultes per tal que siguin gestionades pels serveis centrals d’aten-
ció presencial de l’Agència.

– Bústia electrònica de consultes consultes@atc.cat, gestionada per l’Àrea d’Es-
tudis i Assistència de l’Agència.
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– Bústia suport@atc.cat i formulari electrònic de consultes i resolució d’incidèn-
cies tecnològiques disponible a la seu electrònica de l’Agència, gestionada per un 
equip específic de suport informàtic.

– Comunicacions informatives per a ciutadans i professionals tributaris i butlletí 
ATC Connect@, de subscripció voluntària mitjançant el formulari electrònic dispo-
nible a la seu electrònica de l’Agència i que està adreçat a intermediaris tributaris 
http://atc.gencat.cat/ca/agencia/intermediacio/

– Difusió de novetats i informació a través de vídeos (YouTube) i xarxes socials 
(Twitter) @tributscat

– Atenció presencial amb personal propi de l’Agència en els serveis centrals, les 
delegacions territorials (3) i oficines territorials (15).

– Atenció presencial amb personal propi de l’Agència en oficines de serveis tri-
butaris (13) compartides amb entitats locals i supralocals.

– Atenció presencial per mitjà de la finestreta única que incorpora la xarxa d’ofi-
cines de Tributs de Catalunya (200), amb la cobertura de convenis de col·laboració 
amb diputacions provincials, consells Comarcals i ajuntaments.

– Campanyes d’informació, difusió i comunicació mitjançant la publicació de 
novetats i notícies a la seu electrònica, compte de Twitter @tributscat, correu ordi-
nari, correus electrònics, tríptics informatius i anuncis en les oficines i mitjans de 
comunicació.

Cal esmentar que la implantació de la presentació telemàtica obligatòria per 
a determinats col·lectius, establerta a partir de l’1 de juny de 2017 per l’Ordre 
VEH/85/2017, ha comportat una menor afluència de públic a les oficines, atès que 
els professionals majoritàriament han fet ús de la informació i tramitació electrò-
nica, la qual cosa ha repercutit en una millor atenció presencial per a la resta de la 
ciutadania.

En relació amb el servei de cita prèvia, disponible en totes les delegacions i ofi-
cines, s’atén directament per personal de l’Agència. Tenint en compte que les noves 
oficines territorials es van dotar inicialment amb treballadors de l’Agència que van 
sol·licitar el seu trasllat des de les delegacions i amb el 80% del personal que realit-
zava aquestes mateixes tasques en les oficines liquidadores i que es va incorporar a 
l’Agència mitjançant el corresponent procés de selecció, les oficines territorials van 
ser operatives des del mateix moment en què es van obrir al públic.

Barcelona, 31 d’agost de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de 
l’obligatorietat de presentar telemàticament a l’Agència Tributària de 
Catalunya les autoliquidacions dels impostos cedits
314-00445/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00445/12 us in-
formo del següent:

Cal esmentar que l’Ordre VEH/85/2017, d’11 de maig per la qual s’estableix 
l’obligació de l’ús dels mitjans electrònics en les presentacions i pagament de di-
verses autoliquidacions per a determinats obligats tributaris (DOGC 7370 de 
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16.05.207), estableix que a partir de l’1 de juny de 2017, la presentació de determi-
nades autoliquidacions a través de mitjans electrònics de determinades autoliquida-
cions tindrà caràcter obligatori per als obligats tributaris següents:

– les persones jurídiques; 
– les entitats sense personalitat jurídica;
– les persones que representin un contribuent que estigui obligat a la presentació 

i pagament electrònic; 
– els intermediaris fiscals que presentin autoliquidacions per compte d’altri o de 

tercers,
– i les persones o entitats que, d’acord amb el que preveu l’article 92 de la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, general tributària, tinguin la condició de col·laboradors 
socials en l’aplicació dels tributs i compleixin els requisits i les condicions que esta-
bleixi la normativa vigent.

Aquests col·lectius han de presentar telemàticament de manera obligatòria les 
autoliquidacions següents:

a) impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (models 
600 i 620); 

b) impost sobre successions i donacions (models 660 i 650, 651, 652 i 653); 
c) impost sobre les estades en establiments turístics (models 940 i 950),
d) i tributació sobre el joc (models 040, 042, 043, 044, 045 i 046).
La presentació de les autoliquidacions esmentades s’ha d’efectuar i trametre a 

través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.
Pel que fa a l’acompanyament d’aquesta implantació:
– Han estat prèviament consultats els col·legis i associacions professionals més 

representatius de l’àmbit tributari, sense que cap d’ells hagi mostrat reticència o opo-
sició al respecte.

– S’han emès diferents comunicats escalonats en el temps, amb caràcter previ i 
també posterior a l’aprovació i entrada en vigor de l’Ordre: 

• Mitjançant correu electrònic als col·legis i associacions professionals que dis-
posen de conveni o acord de col·laboració amb l’Agència, sol·licitant expressament 
que es fomenti l’adhesió dels seus membres i que es faci redifusió del comunicat.

• Mitjançant correu electrònic a les persones subscrites al servei de comunica-
cions informatives per a intermediaris tributaris (butlletí ATC Connect@).

• Mitjançant la publicació en la seu electrònica de notícies i apartats especí-
fics d’informació adreçada als col·lectius obligats a la presentació telemàtica, in-
formant-los de les seves obligacions, de les circumstàncies en que poden estar-ne 
exonerats i de les incidències tècniques o del servei telemàtic que es puguin produir.

• Mitjançant la publicació en la seu electrònica de guies, vídeos i manuals pràc-
tics de tramitació telemàtica dels diferents models i informació sobre requeriments 
i assistència tècnica.

• Mitjançant comunicats emesos per la xarxa social Twitter @tributscat.
• Mitjançant correu electrònic, butlletí intern i publicació a la intranet als treba-

lladors de l’Agència.
• Mitjançant l’edició i actualització de tríptics sobre tramitació telemàtica dels 

models d’impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de 
successions i donacions, que es troben a disposició dels contribuents en totes les ofi-
cines de l’ATC.

– S’han realitzat cursos de formació al personal de l’Agència sobre la tramitació 
telemàtica i els seus requeriments tècnics.

– A petició de diferents col·lectius professionals, s’han realitzat diverses sessions 
formatives centrades en la seu electrònica de l’ATC i la tramitació telemàtica.

– Els serveis informàtics de l’Agència han planificat i executat amb la deguda 
previsió i antelació els desenvolupaments i proves d’estrès necessaris per assegurar 
el funcionament dels sistemes transaccionals de la seu electrònica i la seva platafor-
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ma de pagament, reforçant l’arquitectura tecnològica, monitoritzant els serveis tele-
màtics i dotant adequadament els equips de suport tècnic a l’usuari.

– S’ha reforçat temporalment el personal dedicat a la tramitació d’adhesions indi-
viduals a convenis i acords de col·laboració per a la tramitació telemàtica per compte 
de tercers, i a la resolució de consultes sobre aquesta qüestió.

– El personal del servei d’atenció presencial de les delegacions i oficines han 
informat abans i amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’Ordre, als professionals 
que han acudit a les oficines per realitzar actuacions de forma presencial, sobre el 
nou protocol d’actuació derivat del règim de presentació telemàtica obligatòria per 
a determinats col·lectius.

Barcelona, 31 d’agost de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis 
d’adscripció previstos entre centres i instituts amb una demanda 
feble o socialment desafavorida per al curs escolar 2017-2018 per  
a evitar la segregació educativa
314-00472/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00472/12, 314-
00473/12, 314-00474/12 i 314-00475/12 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.

El Departament d’Ensenyament aplica mesures destinades a afavorir l’escolarit-
zació equilibrada de l’alumnat del Servei d’Educació de Catalunya. Per a aconse-
guir aquest equilibri cal actuar a nivell local (municipi o barri) i establir mesures 
d’acompanyament a les famílies, de coordinació i de col·laboració de tots els centres 
educatius, entitats i administracions locals.

Aquestes mesures s’apliquen mitjançant tres pilars fonamentals: les Comissions 
de Garanties d’Admissió, les Taules Mixtes de Planificació Escolar i les Oficines 
Municipals d’Escolarització.

En el procés d’admissió d’alumnat per al curs 2018-2019 en centres sufragats 
amb fons públics, d’acord amb l’establert en la Moció 66/XI aprovada pel Parlament 
de Catalunya, s’han aplicat les mesures següents.

– Establir criteris perquè les Comissions de Garanties d’Admissió fomentin l’es-
colarització equilibrada de l’alumnat:

• Planificar els procediments per la detecció de les necessitats educatives de 
l’alumnat en coordinació amb els centres escolars, les Oficines Municipals d’Esco-
larització, els serveis socials, etc.

• Oferir orientació a les famílies.
• Dimensionar una reserva de places de manera equilibrada entre tots els centres 

educatius d’acord amb el nombre d’alumnat amb necessitats educatives específiques.
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• Revisar la zonificació i les adscripcions dels centres educatius conjuntament 
amb els Ajuntaments.

• Incentivar l’accés a centres educatius amb una composició social desafavorida.
• Promoure actuacions d’acompanyament i acollida a l’alumnat amb necessitats 

educatives específiques que ha estat derivat a un centre inicialment no escollit per 
la família.

• Utilitzar el marge del 10% d’increment de ràtio per assignar lloc escolar a 
l’alumnat amb necessitats específiques fora del període establert en el procés d’ad-
missió d’alumnat, amb la participació de tots els centres educatius en les assignaci-
ons de manera rotatòria.

• Establir límits a l’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives específi-
ques, fora dels terminis establerts en el procés d’admissió d’alumnat, en determinats 
centres amb una composició social desfavorida.

Amb aquestes mesures el Departament d’Ensenyament vol que les places re-
servades en els centres educatius s’ocupin per alumnat amb necessitats educatives 
específiques i evitar que l’escolarització d’aquests alumnes es concentri en centres 
educatius amb menys demanda de lloc escolar.

El curs 2018-2019 el Departament d’ensenyament ha canviat l’adscripció a 73 
centres educatius.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
combatre la segregació escolar en l’àmbit local dutes a terme pels 
poders públics i els agents educatius que participen en l’admissió 
d’alumnes
314-00473/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00472/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
la Moció 66/XI del Parlament amb relació a la informació que han de 
proporcionar els centres sostinguts amb fons públics a les famílies 
sobre la gratuïtat dels centres
314-00474/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00472/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la 
Moció 66/XI del Parlament amb relació a l’allargament de la reserva 
de places d’alumnes amb necessitats educatives específiques a l’inici 
de curs
314-00475/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00472/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase d’implantació 
en què està el decret d’escola inclusiva
314-00491/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 parlamentàries314-00491/12, 314-
00492/12, 314-00493/12, 314-00494/12, 314-00495/12, 314-496/12 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.

El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 
d’un sistema educatiu inclusiu, va entrar en vigor el 20 d’octubre de 2017 i per al seu 
desplegament des del Departament d’Ensenyament s’han dut a terme les següents 
actuacions:

– Difusió del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, per mitjà de tots els canals de co-
municació i xarxes socials de què disposa el Departament d’Ensenyament.

– Organització d’activitats formatives per al personal docent i per als professio-
nals d’atenció educativa sobre l’atenció a la diversitat i la inclusió:

• 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 al centre 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.
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• 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 inscripcions.

El Departament d’Ensenyament i el Departament de Salut treballen conjunta-
ment per avançar en la formalització d’un acord de col·laboració per desenvolupar 
un seguit d’actuacions (atenció als alumnes amb NEE en els centres ordinaris, pro-
grames d’aula integral de suport (AIS), aules hospitalàries, etc.).

Els itineraris formatius específics (IFE) s’han consolidat com a a part de l’ofer-
ta formativa per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. I s’ha 
impulsat el Programa de noves oportunitats.

S’ha creat el grup de referents d’atenció educativa inclusiva (RAI) en el territori, 
18 docents amb experiència en el món de l’atenció a la diversitat i la inclusió i co-
neixedors del mapa de recursos del seu àmbit territorial, donen suport als centres 
educatius orientant-los en el contingut de l’establert en el Decret 150/2017, de 17 
d’octubre.

S’estan actualitzant i desenvolupant els criteris per al suport escolar personalit-
zat (SEP).

El Departament d’Ensenyament conjuntament amb els ens locals treballen en 
l’elaboració d’un nou model de conveni per tal d’implementar els programes de di-
versificació curricular, entre d’altres actuacions.

El Departament d’Ensenyament està elaborant un Pla d’acció que ha de definir i 
desplegar mesures i suports intensius per a l’alumnat amb altes capacitats derivades 
de la superdotació intel·lectual, els talents simples i complexos, i la precocitat.

S’ha aprovat una resolució relativa als procediments i els protocols que han d’uti-
litzar els equips d’assessorament i orientació psicopedagògics (EAP) per a l’elabo-
ració dels informes de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu 
i dels informes dels alumnes amb necessitats educatives derivades de situacions so-
cioeconòmiques i socioculturals especialment desfavorides.

S’està treballant perquè els centres d’educació especial sostinguts amb fons pú-
blics siguin proveïdors de serveis i recursos per al personal docents de la resta de 
centres educatius, orientant-los en la concreció de les actuacions necessàries i en 
desenvolupament de programes específics de suport per a l’alumnat amb necessi-
tats educatives, en coordinació amb els equips directius i els serveis educatius en 
qüestió.

El contingut de la Resolució ENS 603/2018, de 27 de març, per la qual s’aproven 
les normes de preinscripció i matricula d’alumnes als centres del Servei d’Educa-
cions de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostin-
guts amb fons públics, per al curs 2018-2019, es va adaptar a l’establert en Decret 
150/2017, de 17 d’octubre.

El Mapa territorial de recursos per a alumnes amb necessitats educatives espe-
cífiques establirà els criteris que permetran planificar i actualitzar els mapes de re-
cursos posteriors.

Els documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius per al curs 
2018-2019 incorporen les novetats i les actuacions per al desplegament i la imple-
mentació del Decret 150/2017, de 17 d’octubre.

L’evolució del nombre de professionals dels equips d’assessorament de psicope-
dagògic durant el període compres entre els curs escolar 2015/2016 i 3017/2018 ha 
estat la següent: 
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2015/2016 2016/2017 2017/2018

Psicopedagogues/s 521 537 567
Treballadores/s Socials 110 110 106
Fisioterapeutes 87 87 87

L’evolució del nombre d’hores de monitoratge contractades per donar suport a 
l’alumnat amb necessitats educatives durant el període compres entre els curs esco-
lar 2015/2016 i 3017/2018 ha estat la següent: 

2016/2017 2017/2018

Hores monitoratge 30.323 32.148

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals assignats als equips d’assessorament pedagògics  
el curs 2017-2018
314-00492/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00491/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals assignats als equips d’assessorament pedagògics  
el curs 2016-2017
314-00493/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00491/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals assignats als equips d’assessorament pedagògics  
el curs 2015-2016
314-00494/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00491/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vetlladores assignades als centres educatius el curs 2015-2016
314-00495/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00491/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vetlladores assignades als centres educatius el curs 2017-2018
314-00496/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00491/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-
alumne establerta per a l’educació primària
314-00497/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00497/12, 314-
00498/12, 314-00499/12, 314-00500/12, 314-00501/12 i 314-00502/12 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 ràtio alumnes/docent en centres d’educació primària el curs 2017/2018 ha es-
tat d’un total de 12,9% i la ràtio alumnes/docent en centres d’educació secundària el 
curs 2017/2018 ha estat d’un total de 10,6%.

Hi ha centres educatius públics on el personal docent imparteix els ensenya-
ments d’educació primària i d’educació secundària. La dedicació lectiva del perso-
nal docent varia en funció del cos al que pertanyen.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio real 
professor-alumne als centres d’educació primària
314-00498/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00497/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-
alumne establerta per a l’educació secundària
314-00499/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00497/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio real 
professor-alumne als centres d’educació secundària
314-00500/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00497/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio professor-
alumne establerta per als cursos de batxillerat
314-00501/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00497/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio real 
professor-alumne als centres de batxillerat
314-00502/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00497/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els 
ajuntaments amb relació al contracte programa de serveis socials  
en data del 31 d’agost de 2017
314-00533/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00533/12 i 314-
00534/12 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.

El deute pendent a Tresoreria amb els ajuntaments de Catalunya en relació amb 
el contracte programa de serveis socials és:

– a 31/08/2017: 1.870.009,37 €
– a 31/12/2017: 26.764.269,49 €
En document annex s’adjunta el detall del deute per ajuntaments a 31 d’agost de 

2017 i a 31 de desembre de 2017.

Barcelona, 31 d’agost de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els 
ajuntaments amb relació al contracte programa de serveis socials  
en data del 31 de desembre de 2017
314-00534/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00533/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes 
elaborats per a incentivar les bones pràctiques en gestió del temps i 
d’impuls del teletreball a les empreses
314-00567/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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, amb Número de Tra-
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mitació: 314-00567/12 us trameto, en annex, la informació facilitada per l’Institut 
Català de les Dones.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de l’article 46.d de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat 

efectiva de dones i homes, el Govern ha seguit treballant per tal d’impulsar accions 
i programes que pretenen incentivar les bones pràctiques en la gestió dels usos dels 
temps en el treball i la necessària conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

La línia que ha seguit el Govern ha estat la de donar ple suport a la Iniciativa 
per a la Reforma Horària, presentada el gener de 2014. Aquest suport s’ha anat tra-
duint en un procés de concertació i diàleg que va tenir la seva culminació el passat 
17 de juliol amb la signatura del Pacte per a la Reforma Horària, on 110 institucions 
i organitzacions es varen comprometre a desplegar el conjunt de compromisos per 
acomplir l’anomenat Objectiu 2025.

D’entre els compromisos de l’Objectiu 2025 hi ha el d’assolir uns nivells més alts  
de conciliació de la vida laboral, familiar i personal; fer una distribució més racional de  
la vida quotidiana, assolir els objectius de corresponsabiliat i equitat de gènere i mi-
llorar la productivitat i la competitivitat de les empreses.

En concret el pacte aposta clarament per l’augment de flexibilitat pactada labo-
ral, el teletreball, l’avançament de la finalització de la jornada laboral o la reducció 
de l’absentisme injustificat.

El Govern, a través del departament de Treball, Afers Social i Famílies ha im-
pulsat una nova plataforma digital, l’App de la Reforma Horària per tal que les em-
preses i organitzacions puguin disposar d’una eina d’autoavaluació per facilitar la 
identificació de bones pràctiques i oportunitats de millora. Les organitzacions po-
dran compartir les seves bones pràctiques a través de l’app i en diverses categories. 
Aquesta aplicació es va presentar durant la 5a Setmana dels Horaris, celebrada el 
passat mes de juny.

A raó de l’impuls del pacte per a la Reforma Horària es preveu impulsar estratè-
gies orientades cap a una Administració innovadora i digital així com la reordena-
ció de la jornada i de l’espai de treball. En aquest sentit el Govern, a través del De-
partament de Polítiques Digitals i Administració Pública, s’estudiaran processos de 
reordenació de la jornada i de l’espai de treball dels empleats públics, per tal de po-
der implementar, progressivament, mesures de flexibilització de la jornada laboral.

El passat 16 de juny, l’Institut Català de les Dones i el Consell Assessor per a la 
Reforma Horària van donar a conèixer la campanya «Trobar temps dins del temps 
per a les dones» en el marc, també, de la 5a Setmana dels Horaris. L’objectiu és de-
batre sobre la reforma horària des d’una perspectiva de gènere i contribuir a fer-la 
efectiva promovent que les associacions de dones siguin motor del canvi de les me-
sures que cal implementar i que contribueixen al benestar de les dones.

La reforma horària permet avançar en els principis de la Llei d’igualtat efectiva 
de dones i homes pel que fa a l’equilibri entre el treball de mercat i el treball de cura, 
la coresponsabilitat i també en l’apoderament de les dones. La campanya consisteix 
a donar a conèixer les propostes del Pacte per a la Reforma Horària que beneficien 
les dones a representants de l’associacionisme femení, per tal que les divulguin a les 
associades i els seus àmbits d’actuació i influència.

D’altra banda, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, mitjançant la Co-
missió d’Igualtat i Temps de Treball, promou, d’una banda, la igualtat d’oportunitats 
i qualitat en el treball a les empreses catalanes i, de l’altra, l’assoliment de consensos 
en matèria d’usos del temps i racionalització d’horaris. A més, posa a disposició de 
la ciutadania i les empreses diferents publicacions sobre la gestió del temps de tre-
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ball, disponibles en aquest enllaç: http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_la-
borals/espais_dialeg/igualtat/

Així en l’acord per a l’impuls laboral de la Reforma Horària. 10 objectius per a 
la negociació col·lectiva del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, aprovat el 
novembre de 2016, s’insta a un conjunt de mesures per tal de promoure acords en 
els àmbits públic i privat per possibilitat la conciliació de la vida laboral, familiar 
i personal i buscar l’equilibri entre les necessitats de les empreses i de les persones 
treballadores.

Núria Balada i Cardona, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes 
integrals per a dones en situació de precarietat econòmica i risc 
d’exclusió social
314-00575/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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, amb Número de Tra-
mitació: 314-00575/12 us trameto, en annex, la informació facilitada per l’Institut 
Català de les Dones.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
El Govern lluita contra la pobresa i l’exclusió social a traves de distintes actua-

cions, entre les quals en destaquen les següents: 
1. Convocatòria de subvencions a entitats socials per a projectes de diversos àm-

bits com inclusió social, voluntariat i migracions. Durant el 2017 el Govern hi va 
destinar 217 milions d’euros. Cal ressaltar que la convocatòria incorpora la perspec-
tiva de gènere i, per tant, es tenen en consideració de manera diferenciada les neces-
sitats i interessos de les dones.

2. Recentment s’ha aprovat el Pla integral del poble gitano a Catalunya 2017-
2020 per a les dones que pertanyen a les minories ètniques. Aquest Pla pretén, d’una 
banda, mantenir i intensificar els aspectes positius del Pla anterior i, de l’altra, millo-
rar els aspectes que ens han de permetre assolir millors resultats quant a la partici-
pació, l’eficiència i l’impacte social de les nostres polítiques. El vigent Pla desenvo-
lupa mesures i accions específicament adreçades a la igualtat de gènere i a millorar 
la situació de les dones gitanes.

3. La taula de Ciutadania i Immigració és un òrgan de consulta i participació per 
a les polítiques de gestió del fet migratori que promou el Govern de la Generalitat 
de Catalunya. Un dels seus grups de treball és el de Cura de la llar, que atén les pe-
ticions i necessitats de les dones que treballen a la llar, la majoria de les quals són 
dones migrades.

4. Renda Garantida de Ciutadania. El Govern gestiona aquesta renda que és un 
dret subjectiu que té com a finalitat assegurar els mínims d’una vida digna a les per-
sones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa. Tots aquests col·lectius 
són, majoritàriament, dones: 

http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/espais_dialeg/igualtat/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/espais_dialeg/igualtat/
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– Prop de 200 mil persones vivien l’any 2016 en llars sense cap tipus d’ingrés 
laboral. Un 56% d’aquestes persones són dones.

– També segons dades de 2016 a Catalunya, més de 380 mil persones patien risc 
de pobresa tot i treballar. Són sobretot treballadores i treballadors a temps parcial 
i en feines precàries. Majoritàriament, dones (10 punts percentuals més que els ho-
mes, segons el darrer informe de Comissions Obreres sobre pobresa laboral).

– Quant a persones que cobren pensions no contributives de la Seguretat Social, 
és de llarg sabut que són, molt àmpliament majoritàries, les dones.

5. Quantificació econòmica del treball domèstic i de cura. L’any 2017 l’Institut 
Català de les Dones va presentar l’estudi encarregat a l’Observatori Dona i Empresa 
de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre el valor econòmic dels treballs domès-
tics. El principal objectiu de l’estudi és donar a conèixer la importància econòmica 
i social d’aquests treballs, i també s’ha de tenir en compte en el disseny de les polí-
tiques econòmiques i socials.

L’acció de la Generalitat contra la pobresa és transversal i és present a tots els 
seus Departaments. Per exemple, els ajuts de menjador i ajuts al transport escolar 
del Departament d’Ensenyament o les prestacions per al pagament de lloguer del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest mateix Departament també dispo-
sa de la xarxa d’habitatge d’inclusió o d’un programa de mediació del lloguer social, 
i habitatges per a les dones en situació de violència masclista.

També ha creat Ia Taula d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa ener-
gètica, amb les funcions de vehicular mesures concretes urgents per a les persones 
afectades pels desnonaments i fer front a la situació de les persones amb vulnera-
bilitat energètica a Catalunya. Per la seva banda, el Departament de Justícia dedica 
una partida al pagament de despeses d’assistència jurídica gratuïta, sense oblidar la 
tasca del Departament de Salut, que assegura que a Catalunya dones i homes tinguin 
garantida l’atenció sanitària.

Núria Balada i Cardona, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de 
la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració 
parcel·lària corresponent durant el 2017
314-00591/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00591/12, conjun-
tament amb les preguntes amb número de tramitació 314-00592/12, 314-00593/12 i 
314-00594/12 us informo del següent: 

Atès que les totes les preguntes indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, conseqüentment, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat con-
venient respondre-les de manera conjunta per poder-ne facilitar la seva elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva comprensió i 
anàlisi.
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2014 2015 2016 2017

% executat de 
concentració 
parcel·lària 89% 91% 91% 92%

% executat obra 
xarxa secundaria 27% 30% 32% 33%

Import obra 
certificada 685.798.792 € 705.036.786 € 719.250.951 € 764.641.034 €

% superfície de reg 
disponible 19% 23% 23% 25%

Pel que fa la previsió de la finalització de les obres, resta pendent de programa-
ció i assignació pressupostària del pla econòmic i financer del conjunt de l’actuació 
i està condicionada a l’adhesió dels regants.

Així mateix, cal remarcar que l’ordre d’inici de la redacció del projecte i d’exe-
cució de les obres per sectors es programa de forma conjunta entre la Comunitat de 
Regants i el DARP, estan sempre sotmeses al percentatge d’adhesió dels regants i a 
les disponibilitats pressupostàries. L’objectiu és que totes les zones de l’àmbit Segar-
ra - Garrigues que es transformin en regadiu hagin estat concentrades, de manera 
prèvia, a la seva posada en reg. Per aquest motiu i a causa de diferents ampliacions 
de les zones d’especial protecció per a les aus que han afectat a l’àmbit del regadiu 
Segarra - Garrigues, algunes de les zones de concentració han avançat únicament 
en la part no afectada per Xarxa Natura 2000.

D’altra banda cal considerar també que complementàriament a l’execució de 
l’obra secundària es realitzen altres obres com la xarxa d’electrificació i les mesures 
correctores d’impacte ambiental.

Barcelona, 11 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de 
la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració 
parcel·lària corresponent durant el 2016
314-00592/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00591/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de 
la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració 
parcel·lària corresponent durant el 2015
314-00593/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00591/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de 
la xarxa secundària del canal Segarra-Garrigues i la concentració 
parcel·lària corresponent durant el 2014
314-00594/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00591/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que les obres 
de modernització de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants Alt 
Urgell, de Tàrrega, s’hagin fet sense cap informe d’impacte ambiental 
o urbanístic
314-00602/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 
314-00602/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-00603/12 i 314-
00604/12.

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’una banda, el «Projecte constructiu i d’obra executada i estudi d’impacte am-
biental de la millora de la xarxa secundària de distribució de reg del conjunt de la 
zona regable de la CR«Alt Urgell», s’està tramitat per l’Ajuntament de Tàrrega, se-
gons el procediment per a l’aprovació de projectes d’actuacions específiques d’in-
terès públic en sòl no urbanitzable que determina l’article 48 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.

Aquesta tramitació requereix l’aprovació prèvia del projecte per part de l’ajun-
tament, i la seva tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la 
seva aprovació definitiva, moment en el qual els serveis tècnics elaboraran l’informe 
tècnic i jurídic previ a la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme. A data 
d’avui, l’ajuntament de Tàrrega no ha tramés l’expedient del projecte en qüestió a la 
Comissió al efectes previstos a l’article 48.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme.

D’altra banda, quan la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natu-
ral va tenir coneixement que s’havien efectuat obres de modernització de la xarxa 
de reg per part de la Comunitat de Regants de l’Alt Urgell (CRAU), va obrir dos 
expedients sancionadors per no haver tramitat el procediment preceptiu d’avaluació 
d’impacte ambiental. Com a conseqüència d’aquests expedients, s’han imposat dues 
multes i mesures cautelars a la Comunitat.

En paral·lel, per tal d’establir l’abast que ha de tenir la restitució de la realitat alte-
rada, es va instar a la CRAU a iniciar el procediment d’avaluació d’impacte ambien-
tal del projecte. En resposta a aquest requeriment, la Comunitat va presentar l’Estu-
di d’Impacte Ambiental, el qual ha estat sotmès a informació pública per part dels 
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Ajuntaments de Vilagrassa (iniciada el 2 de març de 2018) i de Tàrrega (iniciada 
el 15 de març de 2018), que actuen en qualitat d’òrgan substantiu del procediment.

Actualment, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural està 
a l’espera de rebre, per part dels Ajuntaments esmentats, l’expedient amb el resul-
tat del període d’informació pública, el qual ha d’incloure totes les al·legacions que 
s’hagin dut a terme, les respostes obtingudes a les consultes efectuades a les Admi-
nistracions públiques afectades i a les persones interessades, així com les conside-
racions del promotor.

Una vegada es rebi l’expedient amb el resultat del període d’informació pública, 
la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, actuant en qualitat 
d’òrgan ambiental, procedirà a l’anàlisi tècnica de l’expedient, i emetrà la correspo-
nent Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) en el termini màxim de quatre mesos 
des de la recepció completa de l’expedient d’impacte ambiental. Aquesta DIA ava-
luarà el projecte presentat i els impactes generats, i establirà, si s’escau, mesures 
correctores i/o compensatòries

A partir d’aquí, la Comunitat haurà d’ajustar el projecte de modernització als re-
queriments ambientals exigits.

Pel que fa a l’afectació d’Espais Naturals Protegits, cal dir que de les 4.587 hec-
tàrees incloses al projecte de modernització de la xarxa de reg promogut per la 
CRAU, un 48% es troben dins de la ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus) 
de Belianes-Preixana.

Cal tenir en compte, però, que la modernització dels regs històrics als espais na-
turals protegits de Secans de Belianes-Preixana és possible, si bé amb condicions.

En efecte, tant l’Acord de Govern GOV/184/2010, d’11 d’octubre, pel qual es de-
clara que concorren raons imperioses d’interès públic de primer ordre per a la rea-
lització del projecte de regadiu i concentració parcel·lària del Canal Segarra-Gar-
rigues i se n’aproven mesures compensatòries com el Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida 
obren la porta a la modernització dels regs històrics als espais de Secans de Belia-
nes-Preixana. Aquesta transformació, però, ha d’assegurar la conservació dels mar-
ges i de la vegetació natural existent entre els conreus, de manera que es mantingui 
el mosaic paisatgístic actual. La modernització no podrà preveure estructures de reg 
perilloses per a les aus, ni comportar la disminució de les espècies d’ocells esteparis 
en aquest sector.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que les obres 
de modernització de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants Alt 
Urgell, de Tàrrega, s’hagin fet sense la supervisió tècnica ambiental 
preceptiva
314-00603/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00602/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que les obres 
de modernització de la xarxa de reg de la Comunitat de Regants Alt 
Urgell, de Tàrrega, es facin en espais naturals protegits
314-00604/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00602/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes que dominen l’anglès a primària i a secundària
314-00614/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00614/12 i 314-
00615/12 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 informació corresponent al resultats de les proves d’avaluació de competèn-
cies bàsiques de sisè de primària i de quart d’educació secundària obligatòria del 
curs 2017/2018 es poden consultar en la següent adreça d’Internet:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=306396

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’alumnes que no dominen l’anglès a primària i a secundària
314-00615/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00614/12.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=306396
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels 
imports de les taxes de les escoles oficials d’idiomes per als cursos 
d’anglès
314-00616/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00616/12, 
314-00617/12, 314-00618/12, 314-00619/12 i 314-00620/12 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 compren-sió i anàlisi.

La relació de taxes i preus públics vigents per als ensenyaments d’idiomes a les 
Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya es poden consultar en les següents adreces 
d’Internet:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/ta-
xes

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/
preu-public/

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels 
imports de les taxes de les escoles oficials d’idiomes per als cursos 
de francès
314-00617/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00616/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels 
imports de les taxes de les escoles oficials d’idiomes per als cursos 
d’alemany
314-00618/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00616/12.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels 
imports de les taxes de les escoles oficials d’idiomes per als cursos 
d’italià
314-00619/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00616/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels 
imports de les taxes de les escoles oficials d’idiomes per als cursos 
de xinès
314-00620/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00616/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de 
preinscripció i matriculació en les escoles oficials d’idiomes per als 
cursos d’anglès
314-00621/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00621/12, 
314-00622/12, 314-00623/12, 314-00624/12 i 314-00625/12 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.

Les dades corresponents al procés de preinscripció i matríicula en els cursos 
d’anglès, francès, alemany, italià i xinès, a les Escoles Oficials d’Idiomes durant el 
període comprès entre els anys 2015 i 2017 son les següents:

Anglès

2015 2016 2017

Comarques Sol·licituds
Assignades 
1a opció Sol·licituds

Assignades 
1a opció Sol·licituds

Assignades 
1a opció

El Bages 500 192 422 228 325 194
El Baix 
Camp 691 290 467 248 412 275
El Baix 
Ebre 203 200 167 157 150 142
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2015 2016 2017

Comarques Sol·licituds
Assignades 
1a opció Sol·licituds

Assignades 
1a opció Sol·licituds

Assignades 
1a opció

El Baix 
Empordà 236 179 184 144 153 125
El Baix 
Llobregat 3.263 878 2.546 914 2.342 887
El Baix 
Penedès 266 163 225 157 164 136
El 
Barcelonès 9.690 3.112 8.795 3.431 7.725 3.397
El 
Berguedà 127 104 108 101 105 93

El Garraf 532 159 440 209 378 190

El Gironès 1.282 608 975 653 886 636

El Maresme 1.024 353 779 374 754 402

El Montsià 176 164 142 128 134 128
El Pallars 
Jussà 26 26 24 19 22 22
El Pallars 
Sobirà 18 18 14 13 15 15
El Pla de 
l’Estany 157 123 112 102 97 85

El Ripollès 49 49 51 48 35 34

El Segrià 1.100 796 868 648 776 660

El Solsonès 12 12 28 19 23 22
El 
Tarragonès 1.322 857 1.029 761 869 741
El Vallès 
Occidental 3.768 975 3.364 1.129 2.813 1.044
El Vallès 
Oriental 1.238 270 903 305 758 343
La 
Cerdanya 17 16 14 14 12 12

La Garrotxa 164 137 102 97 103 89

La Noguera 37 36 28 17 22 19
La Ribera 
d’Ebre 67 61 78 72 40 39

La Selva 357 199 229 171 237 182
La Vall 
d’Aran 7 7 20 18 19 19

L’Alt Camp 144 137 180 144 113 97
L’Alt 
Empordà 353 229 275 209 244 183
L’Alt 
Penedès 299 164 198 125 186 138

L’Alt Urgell 90 90 76 69 92 89

L’Anoia 288 204 204 181 218 201

L’Urgell 179 125 130 115 107 99

Osona 281 133 252 171 183 144

Total 27.963 11.066 23.429 11.191 20.512 10.882

Francès

2015 2016 2017

Comarques Sol·licituds
Assignades 
1a opció Sol·licituds

Assignades 
1a opció Sol·licituds

Assignades 
1a opció

El Bages 156 130 115 104 105 100
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2015 2016 2017

Comarques Sol·licituds
Assignades 
1a opció Sol·licituds

Assignades 
1a opció Sol·licituds

Assignades 
1a opció

El Baix 
Camp 171 74 130 62 79 59

El Baix Ebre 59 49 32 32 30 30
El Baix 
Empordà 94 50 55 37 55 40
El Baix 
Llobregat 879 344 519 332 562 381
El Baix 
Penedès 64 64 56 53 49 48
El 
Barcelonès 5.062 1.436 3.495 1.396 3.231 1.425

El Berguedà 53 50 37 34 31 31

El Gironès 576 306 445 291 383 279

El Maresme 300 122 204 126 173 95

El Montsià 52 52 35 35 50 50
El Pla de 
l’Estany 51 51 42 40 32 32

El Ripollès 14 14 7 7 8 8

El Segrià 346 241 255 227 248 231
El 
Tarragonès 417 305 308 251 291 264
El Vallès 
Occidental 1.273 478 945 509 770 462
El Vallès 
Oriental 320 134 193 114 166 113
La 
Cerdanya 3 3 18 16 10 10

La Garrotxa 35 35 24 23 29 29
La Ribera 
d’Ebre 16 16 7 7 15 15

La Selva 129 85 99 74 88 75
La Vall 
d’Aran 3 3 9 8 7 7

L’Alt Camp 30 30 30 28 26 26
L’Alt 
Empordà 239 109 169 125 138 116
L’Alt 
Penedès 117 83 87 82 87 81

L’Alt Urgell 26 26 39 38 36 35

L’Urgell 41 41 34 32 38 38

Osona 104 85 84 59 73 64

Total 10.630 4.416 7.473 4.142 6.810 4.144

Alemany

2015 2016 2017

Comarques Sol·licituds
Assignades 
1a opció Sol·licituds

Assignades 
1a opció Sol·licituds

Assignades 
1a opció

El Bages 114 103 82 74 70 67
El Baix 
Camp 123 80 91 76 48 47

El Baix Ebre 34 34 29 27 23 23
El Baix 
Empordà 44 44 31 30 23 23
El Baix 
Llobregat 864 367 617 448 536 423
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2015 2016 2017

Comarques Sol·licituds
Assignades 
1a opció Sol·licituds

Assignades 
1a opció Sol·licituds

Assignades 
1a opció

El 
Barcelonès 3.753 1.249 2.469 1.271 2.019 1.213

El Garraf 175 97 95 78 108 81

El Gironès 299 170 211 164 177 147

El Maresme 224 135 134 104 152 145

El Segrià 202 176 134 130 104 101
El 
Tarragonès 275 194 195 166 157 154
El Vallès 
Occidental 1.234 544 838 521 626 455
El Vallès 
Oriental 262 122 127 93 103 90

La Garrotxa 25 25 18 18 14 14

La Selva 52 52 27 27 32 32
L’Alt 
Empordà 68 67 49 46 46 46

L’Anoia 67 60 55 54 42 42

Total 7.815 3.519 5.202 3.327 4.280 3.103

Italià

2015 2016 2017

Comarques Sol·licituds
Assignades 
1a opció Sol·licituds

Assignades 
1a opció Sol·licituds

Assignades 
1a opció

El Baix 
Llobregat 144 59 97 69 86 57
El 
Barcelonès 1.382 396 1.006 381 946 365

El Gironès 126 77 89 70 101 81

El Segrià 92 83 59 54 75 72
El Vallès 
Occidental 235 142 171 107 162 112

Total 1.979 757 1.422 681 1.370 687

Xinès

2015 2016 2017

Comarques Sol·licituds
Assignades 
1a opció Sol·licituds

Assignades 
1a opció Sol·licituds

Assignades 
1a opció

El 
Barcelonès 620 223 422 226 446 222
Total 620 223 422 226 446 222

La informació corresponent al període comprès entre l’any 2010 i l’any 2014 no 
està sistematitzada.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de 
preinscripció i matriculació en les escoles oficials d’idiomes per  
als cursos de francès
314-00622/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00621/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de 
preinscripció i matriculació en les escoles oficials d’idiomes per  
als cursos d’alemany
314-00623/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00621/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de 
preinscripció i matriculació en les escoles oficials d’idiomes per  
als cursos d’italià
314-00624/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00621/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de 
preinscripció i matriculació en les escoles oficials d’idiomes per  
als cursos de xinès
314-00625/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00621/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professors d’anglès en els centres educatius
314-00626/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00626/12 i 
314-00627/12 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 relació amb el nombre de llocs de treball de l’especialitat d’anglès en els dife-
rents tipus de centres educatius dependents de Departament d’Ensenyament durant 
el període comprès entre el curs 2010-2011 i 2017-2018, és la següent: 

Curs Escoles Instituts EOI* CFA** EASD*** IOC**** Total

2010-2011 2765,50 2221,50 327,50 235,00 4,00 14,00 5567,50

2011-2012 2688,50 2217,50 313,50 244,50 4,50 15,00 5483,50

2012-2013 2599,50 2186,50 297,00 246,00 4,50 15,00 5348,50

2013-2014 2665,50 2212,50 302,00 252,00 4,50 18,00 5454,50

2014-2015 2690,33 2276,50 309,00 269,00 4,50 18,00 5567,33

2015-2016 2742,66 2341,00 310,00 285,00 4,50 17,00 5700,16

2016-2017 2782,00 2446,50 313,00 294,50 4,50 12,00 5852,50

2017-2018 2912,50 2777,00 315,50 307,50 5,00 13,00 6330,50

*EOI (Escoles Oficials d’Idiomes)

**CFA (Centres de Formació d’Adults)

***EASD (Escoles d’Art i Superiors de Disseny)

****IOC (Institut Obert de Catalunya)

Actualment el Departament d’Ensenyament disposa de 5.300 docents amb el 
perfil professional lingüístic en llengua anglesa acreditat.

A finals de l’any 2016 el Departament d’Ensenyament va iniciar l’acreditació de 
perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament 
(en qualsevol situació administrativa) i per a professors interins de la borsa de tre-
ball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats), de manera que 
no està sistematitzada l’evolució d’aquesta dada.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
docents amb domini de l’anglès que hagin impartit matèries no 
lingüístiques en anglès en els centres educatius
314-00627/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00626/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
destinats a fomentar l’aprenentatge de les llengües estrangeres
314-00628/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00628/12 us 
trameto l’informe de resposta a les iniciatives parlamentàries 314-00630/12, 314-
00631/12, 314-00632/12 i 314-00633/12 que es va trametre al Parlament de Catalu-
nya el 3 de setembre de 2019:

«Els centres educatius que formen part del Programa de suport a la certificació 
dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments estan publi-
cats en les següents Resolucions:

– Resolució ENS/550/2018, de 20 de març, per la qual es fa pública la llista de 
centres educatius susceptibles de participar en l’acció 2a Pla de certificació del 
programa establert mitjançant la Resolució ENS/2417/2017, de 16 d’octubre, per la 
qual es crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements 
de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s’obre convocatòria pública 
per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 
2017-2018.

– Resolució ENS/2778/2017, de 23 de novembre, per la qual es fa pública la llista 
de centres seleccionats per formar part del Programa de foment i suport a projectes 
lingüístics per a l’impuls de llengües estrangeres a partir del curs 2017-2018.

– Correcció d’errades a la Resolució ENS/2850/2017, de 28 de novembre, per la 
qual es convoquen proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per 
formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements 
de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2017-2018 (DOGC 
núm. 7516, de 14.12.2017).

El nombre d’alumnes que s’han beneficiat del Programa de suport a la certifica-
ció dels coneixements de llengües estrangeres és d’un total de 633.

El nombre de docents inscrits als cursos de formació inicial sobre les proves de 
certificació dels coneixements de llengües estrangeres és d’un total de 136.

El Departament d’Ensenyament impulsa la participació dels centres educatius 
en programes de cooperació educativa internacional com Erasmus+, eTwinnning, 
Global Scholars, Out of Eden Learn, EUCode Week o el Transcribathon d’Europe-
ana que faciliten la interacció d’alumnat escolaritzat al Servei d’Educació de Cata-
lunya amb alumnat d’arreu d’Europa i de països de tot el món a través d’accions de 
mobilitat real o virtual.
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També s’impulsa la participació dels centres educatius de primària i secundà-
ria en estades d’immersió lingüística com els Programes d’immersió de primavera i 
d’immersió de tardor.

El Departament d’Ensenyament facilita la participació d’alumnat escolaritzat en 
els ensenyaments d’educació secundària en programes de mobilitat internacional de 
caràcter individual, com el programa d’intercanvi educatiu Catalunya-Quebec que 
ofereix la possibilitat de fer una estada de tres mesos en un centre educatiu del Ca-
nadà, o el programa d’intercanvi Catalunya-Montpeller que ofereix la possibilitat de 
fer una estada de quatre setmanes en un centre educatiu de França.

El Departament d’Ensenyament amb la col·laboració de consolats, universitats i 
altres entitats, ofereix al llarg del curs escolar diverses xerrades, tallers i conferèn-
cies en diferents llengües estrangeres a l’alumnat d’educació secundària obligatòria 
i batxillerat.

Es motiva a l’alumnat perquè participi en certàmens i concursos per a la promo-
ció de l’aprenentatge i l’ús de llengües estrangeres, com ara el concurs interescolar 
d’anglès The Fonix, el concurs de teatre en anglès Shakespeare, i el concurs El Gust 
per la Lectura.

També es promouen programes i iniciatives d’acompanyament i suport lingüístic 
a l’alumnat, com el Programa d’Auxiliars de Conversa o el Programa de Voluntari-
at Lingüístic.»

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
docents que han rebut cursos de formació permanent de l’oferta 
pública per al domini de l’anglès
314-00629/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00629/12 us in-
formo del següent:

La relació corresponent al personal docent que ha participat en cursos d’anglès, 
presencials a les Escoles Oficials d’Idiomes i telemàtics a l’Institut Obert de Catalu-
nya, durant els cursos escolars de 2016/2017 i 2017/2018 és la següent: 

Curs escolar Curs presencial Curs telemàtic

2016-2017 1.334 220
2017-2018 1.029 244

També us informo que al mes de juliol 434 docents van participar en els cursos pre-
sencials d’anglès de 30 i 60 hores que s’imparteixen a les Escoles Oficials d’Idiomes.

Barcelona, 4 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
escolars que formen part del Programa experimental de suport a la 
certificació dels coneixements de llengües estrangeres
314-00630/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00630/12, 314-
00631/12, 314-00632/12 i 314-00633/12 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.

Els centres educatius que formen part del Programa de suport a la certificació 
dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments estan pu-
blicats en les següents Resolucions:

– Resolució ENS/550/2018, de 20 de març, per la qual es fa pública la llista de 
centres educatius susceptibles de participar en l’acció 2a Pla de certificació del pro-
grama establert mitjançant la Resolució ENS/2417/2017, de 16 d’octubre, per la qual 
es crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de 
llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s’obre convocatòria pública per 
a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-
2018.

– Resolució ENS/2778/2017, de 23 de novembre, per la qual es fa pública la llista 
de centres seleccionats per formar part del Programa de foment i suport a projectes 
lingüístics per a l’impuls de llengües estrangeres a partir del curs 2017-2018.

– Correcció d’errades a la Resolució ENS/2850/2017, de 28 de novembre, per la 
qual es convoquen proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per 
formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements 
de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2017-2018 (DOGC 
núm. 7516, de 14.12.2017).

El nombre d’alumnes que s’han beneficiat del Programa de suport a la certifica-
ció dels coneixements de llengües estrangeres és d’un total de 633.

El nombre de docents inscrits als cursos de formació inicial sobre les proves de 
certificació dels coneixements de llengües estrangeres és d’un total de 136.

El Departament d’Ensenyament impulsa la participació dels centres educatius en 
programes de cooperació educativa internacional com Erasmus+, eTwinnning, Glo-
bal Scholars, Out of Eden Learn, EUCode Week o el Transcribathon d’Europeana 
que faciliten la interacció d’alumnat escolaritzat al Servei d’Educació de Catalunya 
amb alumnat d’arreu d’Europa i de països de tot el món a través d’accions de mobi-
litat real o virtual.

També s’impulsa la participació dels centres educatius de primària i secundària 
en estades d’immersió lingüística com els Programes d’immersió de primavera i 
d’immersió de tardor.

El Departament d’Ensenyament facilita la participació d’alumnat escolaritzat en 
els ensenyaments d’educació secundària en programes de mobilitat internacional de 
caràcter individual, com el programa d’intercanvi educatiu Catalunya-Quebec que 
ofereix la possibilitat de fer una estada de tres mesos en un centre educatiu del Ca-
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nadà, o el programa d’intercanvi Catalunya-Montpeller que ofereix la possibilitat de 
fer una estada de quatre setmanes en un centre educatiu de França.

El Departament d’Ensenyament amb la col·laboració de consolats, universitats i 
altres entitats, ofereix al llarg del curs escolar diverses xerrades, tallers i conferèn-
cies en diferents llengües estrangeres a l’alumnat d’educació secundària obligatòria 
i batxillerat.

Es motiva a l’alumnat perquè participi en certàmens i concursos per a la promo-
ció de l’aprenentatge i l’ús de llengües estrangeres, com ara el concurs interescolar 
d’anglès The Fonix, el concurs de teatre en anglès Shakespeare, i el concurs El Gust 
per la Lectura.

També es promouen programes i iniciatives d’acompanyament i suport lingüístic 
a l’alumnat, com el Programa d’Auxiliars de Conversa o el Programa de Voluntariat 
Lingüístic.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que s’estan beneficiant del Programa experimental de suport a la 
certificació dels coneixements de llengües estrangeres
314-00631/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00630/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
docents que han rebut una formació específica del Programa 
experimental de suport a la certificació dels coneixements de 
llengües estrangeres
314-00632/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00630/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
estimular la motivació i el rendiment dels alumnes en les matèries de 
llengües estrangeres
314-00633/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00630/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució 
mensual de Pilar Rahola per la col·laboració en el programa de TV3 
Tot es mou
314-00650/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 conjunta a les preguntes escrites, amb Número de 
Tramitació: 314-00650/12 a 314-0653/12, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ment annex, la informació facilitada per la Secretaria de Comunicació del Govern i 
Mitjans de Comunicació.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) és l’ens públic que 

gestiona els mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat de Catalunya, els 
canals de Televisió de Catalunya i el grup d’emissores de Catalunya Ràdio, a més 
dels continguts digitals generats per aquests mitjans. La CCMA actua amb plena au-
tonomia funcional respecte de l’Administració a la qual està adscrita, en els termes 
establerts en la Llei 22/2005 i la 11/2007.

El Consell de Govern de la CCMA té, entre les seves funcions, aprovar els comp-
tes i els avantprojectes de pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals i de les seves empreses filials i aprovar els criteris de programació dels seus 
mitjans de comunicació.

L’actuació de la Corporació respon, com a òrgan extern, davant la Comissió de 
Control Parlamentari i davant el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

És per això que les retribucions i els criteris relatius a la contractació de les per-
sones col·laboradores en la programació televisiva de TV3 s’emmarca dins d’aquesta 
autonomia funcional de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Antoni Molons i Garcia, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució 
mensual de Pilar Rahola per la col·laboració en el programa de TV3 
Preguntes freqüents
314-00651/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00650/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits 
per a contractar Pilar Rahola per a dos programes de TV3
314-00652/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00650/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de 
professionals en la plantilla de TV3 que puguin fer les col·laboracions 
i les seccions que fa Pilar Rahola
314-00653/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00650/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Barcelona que no tenen com a secretari un funcionari 
amb habilitació nacional
314-00656/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 conjunta a les preguntes escrites, amb Número de 
tramitació 314-00656/12 a 314-00667/12, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ments annexos, la informació facilitada per la Secretaria d’Administracions Locals 
i de Relacions amb l’Aran.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 4 de setembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
Existeix un problema evident de manca de funcionaris d’administració local amb 

habilitació de caràcter nacional (FHN) a molts dels ajuntaments de Catalunya.
Mentre la Generalitat va tenir competències, va convocar les proves selectives 

per accedir a les diferents subescales de l’escala del personal funcionari d’adminis-
tració local amb habilitació de caràcter nacional els anys 2009, 2010 i 2012.

Des de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitza-
ció i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), la Direcció General d’Admi-
nistració Local (DGAL) ha deixat de ser competent per aprovar l’oferta d’ocupació 
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pública i seleccionar aquests funcionaris. Actualment, l’oferta pública d’ocupació 
de l’Estat no garanteix les necessitats de provisió dels ajuntaments catalans (a tall 
d’exemple, en la convocatòria de l’any 2015 només es van ofertar 115 places de se-
cretaria-intervenció per a tot l’Estat, l’any 2016 l’oferta va ser de 145 places i el 2017 
de 150 places)

La recuperació d’aquestes competències perdudes facilitaria un millor nivell de 
cobertura de les places de funcionaris amb habilitació estatal vacants a Catalunya, 
garantint les necessitats de provisió d’aquests llocs i les demandes formulades pels 
ens locals, alhora que incidiria en una millor gestió de les places vacants a través 
dels nomenaments provisionals de llocs reservats.

En annex, es faciliten la relació dels llocs de treball de secretari, tresorer i inter-
ventor vacants dels ajuntaments i les agrupacions de municipis de les províncies de 
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, amb dades informades a 15 de juny de 2018 
en el Registro de Habilitados Nacionales del Ministerio de Hacienda y Función Pú-
blica.

Miquel Àngel Escobar, secretari

Annex

Ajuntaments i agrupacions de municipis de Girona que no tenen nomenat a un 
funcionari d’habilitació nacional com a secretari

Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Tercera Agullana
Ajuntament de Tercera Bàscara

Ajuntament de Tercera Bellcaire d’Empordà

Ajuntament de Tercera Besalú

Ajuntament de Primera Blanes

Ajuntament de Tercera Boadella i les Escaules

Ajuntament de Tercera Bolvir

Ajuntament de Tercera Borrassà

Ajuntament de Tercera Breda

Ajuntament de Tercera Cabanes

Ajuntament de Primera Calonge i Sant Antoni

Ajuntament de Tercera Campdevànol

Ajuntament de Segona Castelló d’Empúries

Ajuntament de Primera Castell-Platja d’Aro

Ajuntament de Tercera Cervià de Ter

Ajuntament de Tercera Colera

Ajuntament de Tercera Crespià

Ajuntament de Tercera Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura

Ajuntament de Tercera Darnius

Ajuntament de Primera Figueres

Ajuntament de Tercera Fontanals de Cerdanya

Ajuntament de Tercera Isòvol

Ajuntament de Tercera Jafre

Ajuntament de Tercera Mollet de Peralada

Ajuntament de Tercera Montagut i Oix

Ajuntament de Primera Olot

Ajuntament de Primera Palafrugell

Ajuntament de Tercera Pontós
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Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Tercera Preses (Les)

Ajuntament de Segona Puigcerdà
Ajuntament de Tercera Sant Feliu de Pallerols

Ajuntament de Tercera Sant Pau de Segúries

Ajuntament de Tercera Tallada d’Empordà (La)

Ajuntament de Tercera Torroella de Fluvià

Ajuntament de Tercera Tortellà

Ajuntament de Tercera Urús

Ajuntament de Tercera Vall de Bianya (La)

Ajuntament de Tercera Vall d’en Bas (La)

Ajuntament de Tercera Ventalló

Ajuntament de Tercera Vilabertran

Ajuntament de Tercera Viladamat

Ajuntament de Tercera Viladasens

Ajuntament de Tercera Vilajuïga

Ajuntament de Tercera Vilamaniscle

Agrupació Secretaria de Tercera Colomers

Agrupació Secretaria de Tercera Garrigàs

Agrupació Secretaria de Tercera Gualta

Agrupació Secretaria de Tercera Maçanet de Cabrenys

Agrupació Secretaria de Tercera Masarac

Agrupació Secretaria de Tercera Planoles

Agrupació Secretaria de Tercera Riudarenes

Agrupació Secretaria de Tercera Santa Llogaia d’Àlguema

Agrupació Secretaria de Tercera Saus, Camallera i Llampaies

Agrupació Secretaria de Tercera Vilademuls

Agrupació Secretaria de Tercera Vila-sacra

*Agrupació de municipis, només s’informa de la capital de l’agrupació
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Ajuntaments i agrupacions de municipis de Girona que no tenen nomenat a un 
funcionari d’habilitació nacional com a tresorer

Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Primera Banyoles
Ajuntament de Primera Begur

Ajuntament de Segona Bisbal d’Empordà (La)

Ajuntament de Primera Blanes

Ajuntament de Segona Caldes de Malavella

Ajuntament de Primera Calonge i Sant Antoni

Ajuntament de Segona Cassà de la Selva

Ajuntament de Primera Castell-Platja d’Aro

Ajuntament de Segona Escala (L’)

Ajuntament de Primera Figueres

Ajuntament de Segona Llagostera

Ajuntament de Primera Lloret de Mar

Ajuntament de Primera Olot

Ajuntament de Primera Palafrugell

Ajuntament de Segona Pals

Ajuntament de Segona Roses

Ajuntament de Primera Salt

Ajuntament de Primera Sant Feliu de Guíxols

Ajuntament de Primera Santa Coloma de Farners

Ajuntament de Segona Sils

Ajuntament de Primera Tossa de Mar

Ajuntaments i agrupacions de municipis de girona que no tenen nomenat a un 
funcionari d’habilitació nacional com a interventor

Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Primera Begur

Ajuntament de Segona Caldes de Malavella
Ajuntament de Segona Camprodon

Ajuntament de Segona Castelló d’Empúries

Ajuntament de Primera Castell-Platja d’Aro

Ajuntament de Segona Escala (L’)

Ajuntament de Segona Llagostera

Ajuntament de Segona Llançà

Ajuntament de Primera Lloret de Mar

Ajuntament de Primera Palafrugell

Ajuntament de Segona Pals

Ajuntament de Segona Puigcerdà

Ajuntament de Segona Ripoll

Ajuntament de Segona Roses

Ajuntament de Segona Sant Hilari Sacalm

Ajuntament de Segona Sils

Ajuntament de Segona Torroella de Montgrí

Ajuntament de Primera Tossa de Mar

Ajuntament de Segona Vilobí d’Onyar
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Ajuntaments i agrupacions de municipis de Tarragona que no tenen nomenat a un 
funcionari d’habilitació nacional com a secretari

Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Tercera Aiguamúrcia
Ajuntament de Tercera Albiol (L’)

Ajuntament de Segona Altafulla

Ajuntament de Tercera Ampolla, L’

Ajuntament de Tercera Arboç (L’)

Ajuntament de Tercera Batea

Ajuntament de Tercera Benissanet

Ajuntament de Tercera Blancafort

Ajuntament de Tercera Bonastre

Ajuntament de Tercera Borges del Camp (Les)

Ajuntament de Tercera Bot

Ajuntament de Tercera Bràfim

Ajuntament de Tercera Cabra del Camp

Ajuntament de Tercera Corbera d’Ebre

Ajuntament de Tercera Cornudella de Montsant

Ajuntament de Segona Deltebre

Ajuntament de Tercera Fatarella (La)

Ajuntament de Tercera Garcia

Ajuntament de Tercera Ginestar

Ajuntament de Tercera Godall

Ajuntament de Tercera Horta de Sant Joan

Ajuntament de Tercera Marçà

Ajuntament de Tercera Masdenverge

Ajuntament de Tercera Miravet

Ajuntament de Segona Montblanc

Ajuntament de Tercera Montmell, El

Ajuntament de Segona Móra d’Ebre

Ajuntament de Segona Morell (El)

Ajuntament de Tercera Porrera

Ajuntament de Tercera Pratdip

Ajuntament de Tercera Puigpelat

Ajuntament de Tercera Querol

Ajuntament de Tercera Rasquera

Ajuntament de Tercera Riba (La)

Ajuntament de Tercera Riba-roja d’Ebre

Ajuntament de Tercera Riera de Gaià (La)

Ajuntament de Tercera Riudecols

Ajuntament de Tercera Rocafort de Queralt

Ajuntament de Segona Roquetes

Ajuntament de Primera Salou

Ajuntament de Segona Sant Carles de la Ràpita

Ajuntament de Tercera Santa Bàrbara

Ajuntament de Tercera Santa Coloma de Queralt

Ajuntament de Tercera Santa Oliva

Ajuntament de Tercera Sarral
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Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Tercera Sénia, La
Ajuntament de Tercera Solivella

Ajuntament de Tercera Tivenys
Ajuntament de Tercera Tivissa

Ajuntament de Primera Tortosa

Ajuntament de Segona Ulldecona

Ajuntament de Tercera Vallmoll

Ajuntament de Primera Valls

Ajuntament de Primera Vendrell (El)

Ajuntament de Tercera Vespella de Gaià

Ajuntament de Tercera Vilabella

Ajuntament de Tercera Vilalba dels Arcs

Ajuntament de Tercera Vilallonga del Camp

Ajuntament de Tercera Vilaplana

Ajuntament de Tercera Xerta

Agrupació Secretaria de Tercera Benifallet

Agrupació Secretaria de Tercera Benifallet

Agrupació Secretaria de Tercera Bisbal de Falset (La)

Agrupació Secretaria de Tercera Cabacés

Agrupació Secretaria de Tercera Capafonts

Agrupació Secretaria de Tercera Capçanes

Agrupació Secretaria de Tercera Duesaigües

Agrupació Secretaria de Tercera Lloar (El)

Agrupació Secretaria de Tercera Maspujols

Agrupació Secretaria de Tercera Masroig (El)

Agrupació Secretaria de Tercera Milà (El)

Agrupació Secretaria de Tercera Molar (El)

Agrupació Secretaria de Tercera Nulles

Agrupació Secretaria de Tercera Paüls

Agrupació Secretaria de Tercera Piles (Les)

Agrupació Secretaria de Tercera Pira

Agrupació Secretaria de Tercera Pobla de Massaluca (La)

Agrupació Secretaria de Tercera Poboleda

Agrupació Secretaria de Tercera Pont d’Armentera (El)

Agrupació Secretaria de Tercera Pradell de la Teixeta

Agrupació Secretaria de Tercera Rodonyà

Agrupació Secretaria de Tercera Salomó

Agrupació Secretaria de Tercera Savallà del Comtat

Agrupació Secretaria de Tercera Vilanova d’Escornalbou

Agrupació Secretaria de Tercera Vimbodí i Poblet

*Agrupació de municipis, només s’informa de la capital de l’agrupació
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Ajuntaments i agrupacions de municipis de Tarragona que no tenen nomenat a un 
funcionari d’habilitació nacional com a tresorer

Categoria de l’ens Municipis

Ajuntament de Segona Altafulla
Ajuntament de Segona Ametlla de Mar (L’)

Ajuntament de Segona Amposta
Ajuntament de Segona Ascó

Ajuntament de Segona Canonja (La)

Ajuntament de Segona Constantí

Ajuntament de Segona Cunit

Ajuntament de Segona Deltebre

Ajuntament de Segona Montblanc

Ajuntament de Segona Móra d’Ebre

Ajuntament de Segona Morell (El)

Ajuntament de Segona Riudoms

Ajuntament de Segona Roquetes

Ajuntament de Segona Sant Carles de la Ràpita

Ajuntament de Primera Valls

Ajuntament de Primera Vendrell (El)

Ajuntament de Primera Vila-seca

Ajuntaments i agrupacions de municipis de Tarragona que no tenen nomenat a un 
funcionari d’habilitació nacional com a interventor

Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Segona Alcanar
Ajuntament de Segona Ametlla de Mar (L’)

Ajuntament de Segona Ascó

Ajuntament de Primera Calafell

Ajuntament de Segona Cunit

Ajuntament de Segona Deltebre

Ajuntament de Segona Montblanc

Ajuntament de Segona Móra d’Ebre

Ajuntament de Segona Morell (El)

Ajuntament de Segona Roda de Berà

Ajuntament de Segona Ulldecona

Ajuntament de Primera Valls

Ajuntament de Primera Vendrell (El)

Ajuntaments i agrupacions de municipis de Lleida que no tenen nomenat a un 
funcionari d’habilitació nacional com a secretari

Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Tercera Alamús (Els)
Ajuntament de Tercera Albagés, L’

Ajuntament de Tercera Albesa

Ajuntament de Tercera Albi, L’

Ajuntament de Tercera Algerri

Ajuntament de Tercera Alins

Ajuntament de Segona Almacelles
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Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Tercera Almatret
Ajuntament de Tercera Anglesola

Ajuntament de Tercera Artesa de Lleida

Ajuntament de Tercera Aspa

Ajuntament de Segona Balaguer

Ajuntament de Tercera Barbens

Ajuntament de Tercera Belianes

Ajuntament de Tercera Bellaguarda

Ajuntament de Tercera Bellvís

Ajuntament de Tercera Benavent de Segrià

Ajuntament de Tercera Camarasa

Ajuntament de Tercera Castellnou de Seana

Ajuntament de Tercera Castelló de Farfanya

Ajuntament de Tercera Castellserà

Ajuntament de Tercera Cervià de les Garrigues

Ajuntament de Tercera Conca de Dalt

Ajuntament de Tercera Esterri de Cardós

Ajuntament de Tercera Fuliola, La

Ajuntament de Tercera Gavet de la Conca

Ajuntament de Tercera Gimenells i el Pla de la Font

Ajuntament de Tercera Golmés

Ajuntament de Tercera Gósol

Ajuntament de Tercera Granadella, La

Ajuntament de Tercera Granja d’Escarp (La)

Ajuntament de Tercera Granyena de les Garrigues

Ajuntament de Tercera Guimerà

Ajuntament de Tercera Isona i Conca Dellà

Ajuntament de Tercera Juncosa

Ajuntament de Tercera Lladorre

Ajuntament de Primera Lleida

Ajuntament de Primera Lleida

Ajuntament de Tercera Maials

Ajuntament de Tercera Massalcoreig

Ajuntament de Tercera Montferrer i Castellbò

Ajuntament de Tercera Montgai

Ajuntament de Tercera Montoliu de Lleida

Ajuntament de Tercera Oliana

Ajuntament de Tercera Organyà

Ajuntament de Tercera Penelles

Ajuntament de Tercera Poal, El

Ajuntament de Tercera Ponts

Ajuntament de Tercera Portella (La)

Ajuntament de Tercera Prats i Sansor

Ajuntament de Tercera Preixens

Ajuntament de Tercera Prullans

Ajuntament de Tercera Sanaüja

Ajuntament de Tercera Sant Llorenç de Morunys
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Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Tercera Sant Martí de Riucorb
Ajuntament de Tercera Sentiu de Sió, La

Ajuntament de Tercera Seròs

Ajuntament de Tercera Sidamon

Ajuntament de Tercera Soleràs, El

Ajuntament de Segona Solsona

Ajuntament de Tercera Sort

Ajuntament de Tercera Sudanell

Ajuntament de Tercera Tarrés

Ajuntament de Tercera Térmens

Ajuntament de Tercera Torà

Ajuntament de Tercera Tornabous

Ajuntament de Tercera Torre de Cabdella (La)

Ajuntament de Segona Tremp

Ajuntament de Tercera Vallbona de les Monges

Ajuntament de Tercera Valls de Valira (Les)

Ajuntament de Tercera Verdú

Ajuntament de Tercera Vilagrassa

Ajuntament de Tercera Vilanova de Bellpuig

Ajuntament de Tercera Vilanova de Meià

Ajuntament de Tercera Vila-sana

Ajuntament de Tercera Vinaixa

Agrupació Secretaria de Tercera Alfés

Agrupació Secretaria de Tercera Avellanes i Santa Linya, Les

Agrupació Secretaria de Tercera Baronia de Rialb, La

Agrupació Secretaria de Tercera Bòrdes (Es)

Agrupació Secretaria de Tercera Cubells

Agrupació Secretaria de Tercera Pinell de Solsonès

Agrupació Secretaria de Tercera Ribera d’Ondara

Agrupació Secretaria de Tercera Salàs de Pallars

Agrupació Secretaria de Tercera Sarroca de Lleida

*Agrupació de municipis, només s’informa de la capital de l’agrupació
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Ajuntaments i agrupacions de municipis de Lleida que no tenen nomenat a un 
funcionari d’habilitació nacional com a tresorer

Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Segona Alcarràs

Ajuntament de Segona Borges Blanques, Les
Ajuntament de Primera Lleida

Ajuntament de Primera Mollerussa

Ajuntament de Segona Seu d’Urgell (La)

Ajuntament de Primera Tàrrega

Ajuntament de Segona Tremp

Ajuntaments i agrupacions de municipis de Lleida que no tenen nomenat a un 
funcionari d’habilitació nacional com a interventor

Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Segona Almacelles

Ajuntament de Segona Alpicat
Ajuntament de Segona Borges Blanques, Les

Ajuntament de Segona Cervera

Ajuntament de Primera Mollerussa

Ajuntament de Segona Seu d’Urgell (La)

Ajuntament de Segona Solsona

Ajuntaments i agrupacions de municipis de Barcelona que no tenen nomenat a un 
funcionari d’habilitació nacional com a secretari

Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Segona Ametlla del Vallès (L’)
Ajuntament de Segona Arenys de Munt

Ajuntament de Segona Badia del Vallès

Ajuntament de Primera Barberà del Vallès

Ajuntament de Primera Barcelona

Ajuntament de Tercera Borredà

Ajuntament de Tercera Cabrera d’Anoia

Ajuntament de Tercera Callús

Ajuntament de Tercera Canyelles

Ajuntament de Segona Cardedeu

Ajuntament de Tercera Cardona

Ajuntament de Tercera Castellet i la Gornal

Ajuntament de Tercera Cercs

Ajuntament de Tercera Collsuspina

Ajuntament de Tercera Copons

Ajuntament de Segona Dosrius

Ajuntament de Segona Dosrius

Ajuntament de Tercera Esquirol (L’)

Ajuntament de Tercera Font-rubí

Ajuntament de Tercera Gallifa

Ajuntament de Segona Garriga, La

Ajuntament de Segona Gelida

Fascicle tercer
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Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Primera Hospitalet de Llobregat (L’)

Ajuntament de Tercera Jorba
Ajuntament de Tercera Llacuna (La)

Ajuntament de Segona Llagosta (La)

Ajuntament de Segona Lliçà d’Amunt

Ajuntament de Segona Llinars del Vallès

Ajuntament de Tercera Malla

Ajuntament de Segona Martorelles

Ajuntament de Segona Masquefa

Ajuntament de Tercera Monistrol de Calders

Ajuntament de Tercera Montmaneu

Ajuntament de Primera Montornès del Vallès

Ajuntament de Segona Navarcles

Ajuntament de Tercera Navàs

Ajuntament de Tercera Nou de Berguedà (La)

Ajuntament de Tercera Olesa de Bonesvalls

Ajuntament de Segona Parets del Vallès

Ajuntament de Tercera Pobla de Claramunt (La)

Ajuntament de Tercera Pobla de Lillet (La)

Ajuntament de Tercera Pontons

Ajuntament de Tercera Puigdàlber

Ajuntament de Primera Ripollet

Ajuntament de Primera Rubí

Ajuntament de Tercera Saldes

Ajuntament de Tercera Sallent

Ajuntament de Tercera Sant Bartomeu del Grau

Ajuntament de Primera Sant Boi de Llobregat

Ajuntament de Tercera Sant Boi de Lluçanès

Ajuntament de Tercera Sant Climent de Llobregat

Ajuntament de Segona Sant Fost de Campsentelles

Ajuntament de Segona Sant Joan de Vilatorrada

Ajuntament de Tercera Sant Martí d’Albars

Ajuntament de Tercera Sant Martí de Tous

Ajuntament de Tercera Sant Martí Sesgueioles

Ajuntament de Tercera Sant Pere de Vilamajor

Ajuntament de Tercera Sant Quirze Safaja

Ajuntament de Tercera Sant Salvador de Guardiola

Ajuntament de Segona Sant Vicenç de Castellet

Ajuntament de Tercera Sant Vicenç de Montalt

Ajuntament de Primera Sant Vicenç dels Horts

Ajuntament de Segona Santa Coloma de Cervelló

Ajuntament de Segona Santa Eulàlia de Ronçana

Ajuntament de Tercera Santa Maria de Besora

Ajuntament de Primera Santa Perpètua de Mogoda

Ajuntament de Segona Santpedor

Ajuntament de Tercera Seva

Ajuntament de Segona Sitges
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Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Segona Súria

Ajuntament de Tercera Tavertet
Ajuntament de Segona Tona

Ajuntament de Segona Tona

Ajuntament de Tercera Torre de Claramunt (La)

Ajuntament de Tercera Ullastrell

Ajuntament de Segona Vallirana

Ajuntament de Primera Vilafranca del Penedès

Ajuntament de Tercera Vilalba Sasserra

Ajuntament de Tercera Vilanova de Sau

Ajuntament de Segona Vilanova del Camí

Agrupació Secretaria de Tercera Alpens

Agrupació Secretaria de Tercera Castellfollit de Riubregós

Agrupació Secretaria de Tercera Castellnou de Bages

Agrupació Secretaria de Tercera Estany (L’)

Agrupació Secretaria de Tercera Lluçà

Agrupació Secretaria de Tercera Marganell

Agrupació Secretaria de Tercera Mura

Agrupació Secretaria de Tercera Prats de Rei (Els)

Agrupació Secretaria de Tercera Rupit i Pruit

Agrupació Secretaria de Tercera Sant Sadurní d’Osormort

Agrupació Secretaria de Tercera Santa Maria de Miralles

*Agrupació de municipis, només s’informa de la capital de l’agrupació
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Ajuntaments i agrupacions de municipis de Barcelona que no tenen nomenat a un 
funcionari d’habilitació nacional com a tresorer

Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Segona Abrera

Ajuntament de Segona Alella

Ajuntament de Segona Ametlla del Vallès (L’)

Ajuntament de Segona Arenys de Mar

Ajuntament de Segona Arenys de Munt

Ajuntament de Primera Badalona

Ajuntament de Segona Badia del Vallès

Ajuntament de Segona Berga

Ajuntament de Segona Caldes de Montbui

Ajuntament de Primera Calella

Ajuntament de Segona Canovelles

Ajuntament de Segona Capellades

Ajuntament de Primera Castellar del Vallès

Ajuntament de Segona Castellbisbal

Ajuntament de Primera Castelldefels

Ajuntament de Segona Centelles

Ajuntament de Segona Cervelló

Ajuntament de Segona Corbera de Llobregat

Ajuntament de Primera Cornellà de Llobregat

Ajuntament de Segona Cubelles

Ajuntament de Segona Dosrius

Ajuntament de Segona Franqueses del Vallès, Les

Ajuntament de Segona Garriga, La

Ajuntament de Primera Gavà

Ajuntament de Segona Gelida

Ajuntament de Primera Granollers

Ajuntament de Primera Igualada

Ajuntament de Segona Llagosta (La)

Ajuntament de Segona Llinars del Vallès

Ajuntament de Primera Malgrat de Mar

Ajuntament de Primera Manlleu

Ajuntament de Segona Martorelles

Ajuntament de Primera Masnou (El)

Ajuntament de Segona Masquefa

Ajuntament de Primera Mataró

Ajuntament de Segona Moià

Ajuntament de Primera Molins de Rei

Ajuntament de Primera Montcada i Reixac

Ajuntament de Segona Montgat

Ajuntament de Segona Montmeló

Ajuntament de Primera Montornès del Vallès

Ajuntament de Segona Navarcles

Ajuntament de Segona Olesa de Montserrat

Ajuntament de Segona Palafolls

Ajuntament de Segona Pallejà
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Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Segona Parets del Vallès

Ajuntament de Primera Pineda de Mar

Ajuntament de Segona Polinyà

Ajuntament de Segona Premià de Dalt

Ajuntament de Primera Ripollet

Ajuntament de Segona Roca del Vallès (La)

Ajuntament de Primera Rubí

Ajuntament de Primera Sant Adrià de Besòs

Ajuntament de Segona Sant Andreu de Llavaneres

Ajuntament de Tercera Sant Antoni de Vilamajor

Ajuntament de Primera Sant Boi de Llobregat

Ajuntament de Primera Sant Cugat del Vallès

Ajuntament de Primera Sant Feliu de Llobregat

Ajuntament de Segona Sant Fruitós de Bages

Ajuntament de Segona Sant Joan de Vilatorrada

Ajuntament de Segona Sant Quirze del Vallès

Ajuntament de Segona Sant Sadurní d’Anoia

Ajuntament de Segona Sant Vicenç de Castellet

Ajuntament de Tercera Sant Vicenç de Montalt

Ajuntament de Primera Sant Vicenç dels Horts

Ajuntament de Segona Santa Margarida i els Monjos

Ajuntament de Segona Santpedor

Ajuntament de Segona Teià

Ajuntament de Segona Tordera

Ajuntament de Segona Vacarisses

Ajuntament de Segona Vallirana

Ajuntament de Primera Vic

Ajuntament de Primera Viladecans

Ajuntament de Primera Vilafranca del Penedès

Ajuntament de Segona Vilanova del Camí

Ajuntament de Primera Vilanova i la Geltrú

Ajuntaments i agrupacions de municipis de Barcelona que no tenen nomenat a un 
funcionari d’habilitació nacional com a interventor

Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Segona Abrera
Ajuntament de Segona Ametlla del Vallès (L’)

Ajuntament de Segona Arenys de Munt

Ajuntament de Segona Badia del Vallès

Ajuntament de Primera Barberà del Vallès

Ajuntament de Primera Barcelona

Ajuntament de Primera Barcelona

Ajuntament de Segona Berga

Ajuntament de Segona Cabrils

Ajuntament de Segona Caldes de Montbui

Ajuntament de Primera Calella

Ajuntament de Segona Capellades
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Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Segona Cardedeu
Ajuntament de Primera Castellar del Vallès

Ajuntament de Segona Centelles

Ajuntament de Segona Dosrius

Ajuntament de Segona Franqueses del Vallès, Les

Ajuntament de Segona Gelida

Ajuntament de Primera Igualada

Ajuntament de Segona Llagosta (La)

Ajuntament de Segona Lliçà d’Amunt

Ajuntament de Segona Lliçà de Vall

Ajuntament de Segona Llinars del Vallès

Ajuntament de Primera Manlleu

Ajuntament de Primera Martorell

Ajuntament de Segona Martorelles

Ajuntament de Segona Masquefa

Ajuntament de Primera Molins de Rei

Ajuntament de Primera Mollet del Vallès

Ajuntament de Primera Montcada i Reixac

Ajuntament de Segona Montmeló

Ajuntament de Primera Montornès del Vallès

Ajuntament de Segona Palafolls

Ajuntament de Segona Palau-solità i Plegamans

Ajuntament de Segona Polinyà

Ajuntament de Segona Premià de Dalt

Ajuntament de Primera Ripollet

Ajuntament de Segona Roca del Vallès (La)

Ajuntament de Segona Sant Andreu de la Barca

Ajuntament de Segona Sant Andreu de Llavaneres

Ajuntament de Tercera Sant Antoni de Vilamajor

Ajuntament de Primera Sant Boi de Llobregat

Ajuntament de Primera Sant Cugat del Vallès

Ajuntament de Segona Sant Fruitós de Bages

Ajuntament de Segona Sant Joan de Vilatorrada

Ajuntament de Segona Sant Just Desvern

Ajuntament de Primera Sant Pere de Ribes

Ajuntament de Segona Sant Vicenç de Castellet

Ajuntament de Tercera Sant Vicenç de Montalt

Ajuntament de Primera Sant Vicenç dels Horts

Ajuntament de Segona Santa Eulàlia de Ronçana

Ajuntament de Segona Santa Margarida de Montbui

Ajuntament de Segona Santa Maria de Palautordera

Ajuntament de Primera Santa Perpètua de Mogoda

Ajuntament de Segona Santpedor

Ajuntament de Segona Sentmenat

Ajuntament de Segona Teià

Ajuntament de Segona Tiana

Ajuntament de Segona Tordera
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Categoria de l’ens Municipi

Ajuntament de Segona Vacarisses
Ajuntament de Segona Vallirana

Ajuntament de Segona Viladecavalls

Ajuntament de Segona Vilanova del Camí

Ajuntament de Segona Vilassar de Dalt

Ajuntament de Segona Vilassar de Mar

Agrupació d’Intervenció Artés

*Agrupació de municipis, només s’informa de la capital de l’agrupació

Miquel Àngel Escobar Gutiérrez

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Barcelona que no tenen com a tresorer un funcionari 
amb habilitació nacional
314-00657/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00656/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments 
de la província de Barcelona que no tenen com a interventor un 
funcionari amb habilitació nacional
314-00658/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00656/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Tarragona que no tenen com a secretari un funcionari 
amb habilitació nacional
314-00659/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00656/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Tarragona que no tenen com a tresorer un funcionari 
amb habilitació nacional
314-00660/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00656/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments 
de la província de Tarragona que no tenen com a interventor un 
funcionari amb habilitació nacional
314-00661/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00656/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Girona que no tenen com a secretari un funcionari 
amb habilitació nacional
314-00662/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00656/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Girona que no tenen com a tresorer un funcionari amb 
habilitació nacional
314-00663/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00656/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Girona que no tenen com a interventor un funcionari 
amb habilitació nacional
314-00664/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00656/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Lleida que no tenen com a secretari un funcionari 
amb habilitació nacional
314-00665/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00656/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Lleida que no tenen com a tresorer un funcionari amb 
habilitació nacional
314-00666/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00656/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments de 
la província de Lleida que no tenen com a interventor un funcionari 
amb habilitació nacional
314-00667/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00656/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
destinats a garantir un servei de menjador escolar segur per als 
alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta de gluten
314-00668/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00668/12, 
314-00669/12, 314-00670/12, 314-00671/12 i 314-00672/12 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.

El servei de menjador escolar està gestionat per ens diversos: consells comarcals, 
associacions de mares i pares d’alumnes, ajuntaments, equips directius dels centres, 
i son els responsables de contractar les empreses que ha de prestar el servei.

Les empreses adjudicatàries han de prestar el servei de menjador escolar amb 
totes les garanties de seguretat alimentària, i han de proporcionar menús per a tots 
els usuaris i usuàries, amb les condicions i els ingredients adequats, donant compli-
ment a tots els protocols de seguretat alimentària.

L’empresa adjudicatària del servei de menjador escolar és la responsable de la 
formació dels seus treballadors i treballadores.

El Departament d’Ensenyament està elaborant un projecte de decret que regularà 
el servei de menjador escolar, i tant aquest com el seu desplegament determinaran 
els elements per garantir la seguretat alimentària i nutritiva per a tots els usuaris i 
usuàries amb al•lèrgies o intoleràncies alimentàries, i els procediments per la ins-
pecció i la supervisió del servei de menjador escolar.

D’acord amb l’establert en la Resolució de 20 de juny de 2018, per la qual s’apro-
ven els documents per l’organització i la gestió dels centres per al curs 2018-2019, 
es posa a disposició de tots els centres educatius el document: «Salut en els centres 
escolars».

Aquest document el podeu consultar a la següent adreça d’Internet:
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Salut_esco-

lar.pdf

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment d’un 
servei de menjador escolar segur per als alumnes amb patologies 
relacionades amb la ingesta de gluten
314-00669/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00668/12.

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Salut_escolar.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Salut_escolar.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
amb patologies relacionades amb la ingesta de gluten que són 
usuaris del servei de menjador escolar
314-00670/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00668/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
de control de l’elaboració del menjar i del servei de menjador 
dels centres escolars per a garantir la seguretat als alumnes amb 
patologies relacionades amb la ingesta de gluten
314-00671/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00668/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels 
professionals vinculats al servei de menjador escolar per a garantir 
la seguretat als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta 
de gluten
314-00672/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00668/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
places d’unitats de suport a l’educació especial a Santa Coloma de 
Gramenet (Barcelonès)
314-00673/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00673/12, 314-
00674/12, 314-00675/12, i 314-00676/12 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.

D’acord amb l’establert en l’article 24, apartats 4 i 5 del Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, de l’educació educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu in-
clusiu:

«els centres poden disposar de llocs de treball específics que tenen un caràcter 
temporal i que responen a necessitats conjunturals lligades a l’atenció de l’alumne, 
els quals, d’acord amb el projecte educatiu del centre i en coordinació amb els tutors 
i la resta de l’equip docent, tenen la funció d’atendre els alumnes amb necessitats 
educatives especials que ho requereixin i donen suport a l’equip docent i a la resta 
dels professionals del centre en l’atenció a aquests alumnes.

Els llocs de treball específics que tenen un caràcter temporal en escoles, centres 
d’educació secundària i instituts escola, en tant que recursos conjunturals, són:

b) Els suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI)»
El curs 2017-2018 el municipi de Santa Coloma de Gramenet ha disposat d’un 

total de 13 suports intensius per a l’escolarització inclusiva, 7 en escoles de primària 
i 6 en centres de secundària, esdevenint un increment respecte el curs 2016/2017.

D’acord amb l’establert a l’article 15 apartats 3 i 4 del Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, de l’educació educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu in-
clusiu:

«3. Les necessitats específiques de suport educatiu s’identifiquen i avaluen mit-
jançant un procés d’avaluació psicopedagògica dut a terme en el context educatiu, 
que s’inicia un cop detectades les dificultats a partir de l’avaluació formativa i a de-
manda de la CAD, i que té per finalitat planificar de manera ajustada la resposta 
educativa.

4. Correspon als professionals dels EAP o als orientadors dels centres d’educació 
secundària efectuar l’avaluació psicopedagògica en col·laboració amb els docents 
del centre, i amb la participació dels pares, mares o tutors legals i de l’alumne.»

L’assignació de recursos es fa partint d’aquesta avaluació i tenint en compte la 
globalitat de recursos que disposen els centres educatius.

La relació corresponent a l’evolució de suports intensius per a l’escolarització in-
clusiva al municipi de Santa Coloma de Gramenet durant el període comprès entre 
el curs escolar 2010-2011 i 2018-2019, és la següent: 

Curs No SIEI

2010-2011 7
2011-2012 8
2012-2013 9
2013-2014 10
2014-2015 12
2015-2016 12
2016-2017 13
2017-2018 14
2018-2019 14

Cada SIEI pot atendre entre 5 i 10 alumnes, en conseqüència l’oferta de places 
per al curs 2018-2019 és de 140.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la demanda de 
places d’unitats de suport a l’educació especial a Santa Coloma de 
Gramenet (Barcelonès)
314-00674/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00673/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es cobreix la 
demanda de places d’unitats de suport a l’educació especial de 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-00675/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00673/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre de places d’unitats de suport a l’educació especial a Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelonès) del 2011 ençà
314-00676/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00673/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic 
de la Generalitat amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonès)
314-00681/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00681/12 fins 
a la 314-00685/12, 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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El Departament de la Vicepresidència, d’Economia i Hisenda publica les dades 
de les obligacions reconegudes pendents de pagament amb els ens locals: ajunta-
ments, consells comarcals i diputacions, a la pàgina web del departament:

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/paga-
ments-als-creditors/obligacions-reconegudes-pendents-pagament/

A data 30 d’agost de 2018, consten pendents a Tresoreria els deutes contrets se-
güents:

– Ajuntament de Badalona 961.940,81
– Ajuntament de Montgat 1.349.500,58
– Ajuntament de Tiana 124.824,86
– Ajuntament de Sant Adrià de Besós 296.892,21
– Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet 638.141,41

Barcelona, 5 de setembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic 
de la Generalitat amb l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès)
314-00682/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00681/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic 
de la Generalitat amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 
(Barcelonès)
314-00683/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00681/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic 
de la Generalitat amb l’Ajuntament de Tiana (Maresme)
314-00684/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00681/12.

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/pagaments-als-creditors/obligacions-reconegudes-pendents-pagament/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/pagaments-als-creditors/obligacions-reconegudes-pendents-pagament/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic 
de la Generalitat amb l’Ajuntament de Montgat (Maresme)
314-00685/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00681/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de 
desenvolupament del Pla interdepartamental d’atenció i interacció 
social i sanitària
314-00686/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 escrita, amb Número de Tramitació: 
314-00686/12, us trameto, en annex, la informació facilitada per la Direcció Gene-
ral de Coordinació Interdepartamental.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
En data 2 de desembre de 2016, es va presentar el nou full de ruta i projectes per 

al període 2017-2020 del Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sa-
nitària (PIAISS), un cop finalitzada la primera fase del pla 2014-2016 i fet el balanç 
i valoració corresponent. La informació d’aquesta jornada del dia 2 està disponible 
a la pàgina web del Departament de la Presidència.

Des d’aquell moment i fins a l’actualitat s’ha estat treballant per a l’assoliment i 
desplegament dels objectius previstos.

El pla de treball per aquesta nova etapa es va estructurar en base a tres àmbits: 
A. Projectes funcionals, centrats en la definició, desenvolupament i desplega-

ment d’eines i instruments que contribueixin a la construcció del model d’atenció 
integrada a les persones amb necessitats socials i sanitàries.

B. Projectes de suport i transversals, espai de treball centrat en el desenvolupa-
ment del coneixement, recerca, capacitació i aprenentatge.

C. Projectes territorials, de suport a les experiències i projectes pilot que, en ma-
tèria d’atenció integrada, posen en marxa diferents territoris.

A. Els principals projectes funcionals en els quals s’ha estat treballant en els dar-
rers temps són: 

1. Desenvolupament i integració dels sistemes d’informació socials i sanitaris.
S’ha creat un comitè de direcció per a definir l’estratègia d’integració de siste-

mes d’informació i comunicació en serveis socials i de salut que es reuneix periò-
dicament i que està conformat per representants de les organitzacions i institucions 
competents en aquesta matèria (Departament de Salut, de Treball, Afers Socials i 
Famílies, CTTI, Fundació TIC Salut i Social, CAOC, entre d’altres). L’objectiu és el 
de generar les condicions jurídiques, ètiques i funcionals per a la implementació de 
l’estratègia d’integració de sistemes d’informació.
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Algunes de les accions assolides són: 
a) Avançar en la interoperabilitat entre la història clínica compartida (HC3) i els 

sistemes d’informació dels Serveis Socials Bàsics per compartir dades d’interès: 
– S’ha finalitzat el projecte d’integració entre el sistema de serveis socials bàsics 

de Barcelona i la HC3 i s’ha posat en funcionament de forma pilot en dues àrees de 
Barcelona. Actualment s’estan fent reunions de seguiment per avaluar si els resul-
tats dels pilots són els desitjats per planificar la implantació a la resta del territori 
de Barcelona.

– S’ha iniciat el nou projecte d’interoperabilitat de dades entre HC3 i el sistema 
de serveis socials bàsics de la demarcació de Girona

b) Compartició d’informació entre sistemes d’informació de Residències públi-
ques del DTASF i la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3). S’ha implan-
tat un punt d’eCAP (aplicació que utilitzen els professionals de Salut) a les residèn-
cies públiques de la Generalitat de Catalunya.

c) S’està treballant en la compartició d’informació entre sistemes d’informació 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (bases de dades diverses) i la 
Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3) per a una millor atenció a les per-
sones.

d) Compartició d’informació entre professionals que atenen a persones dins de 
l’atenció domiciliaria. S’han iniciat els treballs per disposar d’un sistema d’informa-
ció que permeti compartir dades d’interès per als diferents perfils professionals (tant 
de salut com de serveis socials) que atenen les persones al seu domicili i fer acces-
sible aquesta informació de forma àgil i senzilla.

2. Atenció integrada social i sanitària a l’entorn domiciliari
Es va constituir una comissió de treball per a la definició del model d’atenció a 

les persones al domicili, en la qual hi ha participat més de 70 persones, represen-
tants de diferents àmbits i nivells (dels departaments implicats, entitats proveïdo-
res del servei d’atenció domiciliària, representants del col·lectiu de cuidadors no 
professionals, representants del món local, professionals d’atenció directa, ...). Fruit 
d’aquesta comissió, s’ha elaborat el marc conceptual i de referència de l’atenció a 
les persones en el seu domicili, model català d’atenció integrada social i sanitària 
a l’entorn domiciliari pel desplegament del programa d’atenció integrada a l’entorn 
domiciliari i marc avaluatiu del model.

3. Atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres residencials
S’ha constituït la comissió de treball per a la definició del model d’atenció inte-

grada a les residències, amb l’objectiu d’analitzar i estudiar la reordenació de l’aten-
ció sanitària de les persones institucionalitzades en residències (de gent gran i de 
persones amb discapacitat). Els diferents nivell d’aquest model han estat: atenció 
assistencial, atenció farmacèutica i marc avaluatiu.

4. Atenció integrada en salut mental
S’ha treballat de forma alineada i harmonitzada amb l’estratègia del Pla Integral 

d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, especialment en l’àmbit 
de la salut mental i la gent gran, participant en les experiències territorials d’un mo-
del d’atenció integrada amb persones en situació de complexitat i trastorns de salut 
mental.

Una vegada finalitzat aquest període i com a continuació, s’han identificat i de-
finit, també de forma consensuada amb les entitats socials, les actuacions priorità-
ries a impulsar en els propers anys que s’han concretat en el document d’estratègia 
2017 fins a 2019. Document disponible en: http://presidencia.gencat.cat/ca/el_de-
partament/plans_sectorials_i_interdepartamentals/pla_integral_atencio_persones_
amb_trastorn_mental_i_addiccions/)

B. Projectes de suport i transversals, espai de treball centrat en el desenvolupa-
ment del coneixement, recerca, capacitació i aprenentatge.
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Pel que fa als Projectes de suport i transversals, destaquem algunes de les ac-
cions implementades: s’ha desenvolupat i implementat el pla de formació de plani-
ficació de decisions anticipades (PDA) pels professionals de l’àmbit sanitari i social 
de Catalunya; s’han realitzat sessions de formació i capacitació per als professionals 
que treballen en diferents àmbits vinculats a l’atenció integrada, s’ha validat l’eina 
per a identificar les situacions de complexitat social (escala self-sufficiency matrix) 
i s’ha iniciat la fase de formació i proves pilot, s’ha organitzat el primer congrés In-
clusió.cat dedicat a l’atenció integrada social i sanitària vista des dels servei socials, 
s’ha conveniat amb l’Institut de Formació Contínua IL3 de la Universitat de Barce-
lona la participació en el Màster en gestió integral de Serveis en atenció primària, 
socials i hospitalaris per donar a conèixer el PIAISS.

C. Projectes territorials, de suport a les experiències i projectes pilot que, en ma-
tèria d’atenció integrada, posen en marxa diferents territoris.

Finalment, amb relació als projectes territorials, des del PIAISS se segueix amb 
l’activitat de donar suport a la implementació dels projectes territorials en atenció 
integrada social i sanitària, en cooperació amb les estructures territorials dels de-
partaments, i avaluant les experiències per identificar aquells elements nuclears i de 
valor.

Ester Obach i Medrano, directora

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els riscos de la 
presència d’animals al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau,  
de Tarragona
314-00716/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00716/12 us in-
formo del següent:

Per part dels serveis territorials de Tarragona és té coneixement de la presència 
d’uns porcs en uns jardins situats en el barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona.

Són porcs vietnamites que, molt probablement, eren mantinguts en un inici com 
a animals de companyia en una llar propera i que posteriorment han estat abando-
nats en l’indret descrit anteriorment.

Atès que aquest indret es troba situat dins el nucli urbà del barri de Sant Pere i 
Sant Pau de Tarragona, des dels serveis territorials de Tarragona no s’ha realitzat 
directament cap acció, a la vegada que es té coneixement que se n’ha encarregat 
l’Ajuntament de Tarragona.

Al tractar-se d’espècies invasores, el departament competent en la matèria per 
determinar els riscos per a les persones és el Departament de Territori i Sostenibi-
litat.

Al tractar-se d’una espècie exòtica, el principal risc de cara al medi natural és 
que es puguin creuar amb el porc senglar.

Barcelona, 26 de juliol de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació



BOPC 149
17 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’origen i la captura 
dels animals que hi ha al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau, 
de Tarragona
314-00717/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00717/12 us in-
formo del següent:

Són porcs vietnamites que, molt probablement, eren mantinguts en un inici com 
a animals de companyia en una llar propera i que posteriorment han estat abando-
nats en l’indret descrit anteriorment.

Al tractar-se d’espècies invasores, el departament competent en la matèria per 
determinar la captura i el destí és el Departament de Territori i Sostenibilitat.

Atès que aquest indret es troba situat dins el nucli urbà del barri de Sant Pere i 
Sant Pau de Tarragona, des dels serveis territorials de Tarragona no s’ha realitzat 
directament cap acció, a la vegada que es té coneixement que se n’ha encarregat 
l’Ajuntament de Tarragona.

Barcelona, 26 de juliol de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge que 
representen els ajuts per a finançar les actuacions de prevenció 
d’incendis sobre el total de les actuacions del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
314-00774/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00774/12 us in-
formo del següent:

Les bases reguladores de les subvencions preveuen una quantia del 60% del pres-
supost de l’actuació amb un màxim per hectàrea:

– Tractament de vegetació amb estassada de matoll i tallada d’arbrat superior al 
33% dels peus inicialment existents, fins a 1.200 euros per hectàrea.

– Tractament de vegetació amb estassada de matoll, fins a 600 euros per hectàrea.
– Aquests imports màxims es podran incrementar en un màxim de 300 euros per 

hectàrea per aquelles actuacions on el terreny presenti un pendent superior al 40%.
A la pràctica, i de resultes de l’estudi d’imports atorgats i pressupostats a les dar-

reres convocatòries l’import mitjà subvencionat sobre l’import total de l’actuació és 
del 39,9%.

Gràcies a l’efectivitat de les polítiques de prevenció d’incendis forestals el 2017 
el 90% dels incendis del Principat han cremat superfícies inferiors a 1 hectàrea. I tot 
això tenint en compte que, a conseqüència del progressiu canvi climàtic, el nombre 
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de dies considerats crítics de major risc d’incendi forestal ha anat incrementant-se, 
de manera que el risc ha estat progressivament major.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la superfície forestal 
que preveu condicionar per a prevenir els incendis forestals a les 
urbanitzacions i els nuclis de població en terrenys forestals o dins la 
franja de cinc-cents metres que els envolta
314-00775/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00775/12 us in-
formo del següent:

La convocatòria per Resolució ARP/300/2018, de 8 de febrer, per la qual es con-
voquen per a l’any 2018 els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions 
i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril ha resolt atorgar 137 
actuacions (en 137 urbanitzacions o nuclis de població) amb una superfície d’actua-
ció de 772,5 hectàrees. Aquesta convocatòria 2018 està en curs.

La convocatòria Resolució ARP/2439/2016, de 24 d’octubre, per la qual es con-
voquen per a l’any 2017 els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions 
i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril va certificar 241 actua-
cions (241 urbanitzacions o nuclis de població, 84% de les actuacions inicialment 
atorgades) amb una superfície d’actuació real de 1275 hectàrees. Aquesta convoca-
tòria del 2017 està tancada.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació recomana el 
manteniment de les franges de protecció perimetral d’urbanitzacions, nuclis de po-
blació i instal·lacions cada 1 o 2 anys, en funció d’aspectes com la pluviometria i la 
coberta vegetal de la zona.

No es poden facilitar dades del % que suposa aquesta superfície sobre el total. 
Els ajuntaments, mitjançant el plànol de delimitació previst a la Llei 5/2003, definei-
xen quins elements són afectats per la norma i han de tenir o no franges.

Barcelona, 4 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a incrementar la superfície tractada de les franges 
perimetrals de les urbanitzacions
314-00777/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00777/12 us in-
formo del següent:

La Generalitat de Catalunya considera que la Llei 5/2003 inclou els mecanismes 
adequats per augmentar la superfície tractada de franges perimetrals a les urbanit-
zacions, ja que identifica clarament els subjectes obligats en el compliment de les 
obligacions.

A més, es continua treballant en la divulgació a la ciutadania amb campanyes es-
pecífiques de difusió, es coordinen actuacions amb altres administracions públiques 
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials) i es manté la vigilància 
i inspecció mitjançant el Cos d’Agents Rurals.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats 
públiques que participen en els projectes Miticap i Rescap
314-00779/12

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

GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

Tram. 314-00779/12

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 314-00779/12, conjun-
tament amb les preguntes amb número de tramitació 314-00780/12, 314-00781/12, 
314-00782/12 i 314-00783/12 us informo del següent: 

Atès que les totes les preguntes indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, conseqüentment, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat con-
venient respondre-les de manera conjunta per poder-ne facilitar la seva elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva comprensió i 
anàlisi.

Els projectes MITICAP i RESCAP són dos projectes de recerca finançats per la 
Fundación Biodiversidad en el marc de la primera convocatòria del Programa Plea-
mar. Hi participa l’Institut de Ciències del Mar del Consell Superior d’Investigaci-
ons Científiques (ICM-CSIC).

El Parc Natural de Cap de Creus és col·laborador dels projectes, facilitant l’ús 
del Mas Caials, Centre d’Educació Ambiental i Recerca ubicat a Cadaqués. A més 
a més, va emetre dues cartes de suport als projectes adreçades a la Fundación Bio-
diversidad.
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El projecte RESCAP té assignat un pressupost 206.842,36 €, dels quals 51.803,88 €  
són en concepte de contribució del beneficiari (ICM-CSIC) i 155.038,48 € d’aporta-
ció dels Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) per part de la Fundación Biodi-
versidad. El projecte MITICAP té assignat un pressupost de 225.829,72 €, dels quals 
56.575,29 € són en concepte de contribució del beneficiari (ICM-CSIC) i 169.254,43 €  
d’aportació dels FEMP per part de la Fundación Biodiversidad.

El Parc Natural del Cap de Creus emet un informe tècnic quan els treballs es 
desenvolupen a les reserves naturals integrals (art. 8.1.a de la Llei 4/1998, de 12 de 
març, de protecció de Cap de Creus: «Només poden efectuar-s’hi treballs científics 
de recerca i de maneig, i també les activitats destinades a la divulgació dels seus va-
lors, quan resultin compatibles. Aquests treballs i activitats han d’ésser promoguts o 
autoritzats expressament per l’òrgan gestor»). En aquest cas, els treballs es realitzen 
fora de la reserva integral marina, amb la qual cosa no s’ha emès cap informe tècnic.

Amb tot, quan es tracta de la resta d’espai marí protegit, es pot emetre informe 
tècnic sempre que hi hagi alguna actuació o seguiment que així ho requereixi, com 
per exemple quan s’afecti directament alguna espècie o hàbitat protegit.

Els promotors van explicar a l’òrgan gestor del Parc Natural de Cap de Creus els 
detalls del projecte prèviament a la sol·licitud.

L’estat de conservació del fons marí de Cap de Creus és bo. Així ho corroboren 
els seguiments anuals que es duen a terme a través de l’assistència tècnica contrac-
tada a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, a la Universitat de Barce-
lona. Aquests seguiments inclouen un conjunt de descriptors (espècies o comunitats) 
dels quals s’analitza la seva evolució temporal i el seu estat de conservació. Alguns 
descriptors analitzats són: la ictiofauna de fons rocallosos; poblacions de grans de-
càpodes, de gorgònia, de corall vermell, de briozous, de fanerògames marines; i co-
munitats algals, entre d’altres.

Els projectes MITICAP i RESCAP, no tenen cap relació amb les colònies de 
corall vermell, ja que les espècies objecte del seguiment en els projectes esmenats, 
són les gorgònies i no el corall vermell. A més, cal tenir en compte que no es recu-
llen mostres d’aquestes espècies, sinó que s’agafen les colònies que han quedat en-
redades als arts de pesca per poder-les recuperar i retornar al mar, de manera que el 
balanç final és d’una millora de la conservació d’aquests hàbitats al Parc.

Per tant, no hi ha cap tipus d’interferència en el compliment de la resolució apro-
vada durant l’onzena legislatura sobre l’extracció de corall a la costa gironina, ja que 
com s’ha comentat, es tracta d’espècies diferents al corall vermell.

Pel que fa a la implicació del sector pesquer, els pescadors artesanals de les con-
fraries del Port de la Selva i de Cadaqués, col·laboren com assistència externa en 
ambdós projectes. En el projecte RESCAP, els pescadors recullen totes les gorgò-
nies (Eunicella cavolinii, Eunicella singularis i Paramuricea clavata) pescades de 
forma accidental per tal que puguin recuperar-se de les lesions i ser retornades al 
seu ambient natural. Dins del marc de la distribució competencial en matèria de pes-
ca i marisqueig, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims ha procedit a emetre 
l’autorització corresponent per a que investigadors de l’Institut de Ciències del Mar 
en col·laboració amb pescadors de les confraries de pescadors de Llançà i el Port de 
la Selva efectuïn experiències de pesca amb línies de nanses.

En el projecte MITICAP, els pescadors participaran en una campanya d’explo-
ració amb robòtica submarina dels caladors de pesca artesanal (Juny de 2018) i en 
l’anàlisi posterior de les imatges. També duran a terme en el període Juliol-Setem-
bre de 2018 pesques experimentals en col·laboració amb els investigadors, per testar 
mesures de mitigació dels impactes de les seves activitats de pesca.

Quant als mètodes de treball per a la preservació de les gorgònies, el personal 
que realitza els treballs són tècnics especialistes de l’ICM-CSIC. L’únic treball que 
no fan directament, però que està supervisat per ells, és l’extracció de les gorgònies 
de les arts de pesca que faran els pescadors.
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A més del que ja s’ha comentat, en el projecte RESCAP es duran a terme experi-
ments en condicions controlades en les instal·lacions del ICM-CSIC, per tal d’acce-
lerar el procés de recuperació de les gorgònies.

Així mateix, en el projecte MITICAP, es faran vídeos de transsectes amb un ro-
bot submarí i es farà una anàlisi quantitativa de les imatges per tal d’avaluar l’estat 
de conservació dels caladors. Ambdós projectes també preveuen activitats de caire 
divulgatiu i educacional amb la població local.

Pel que fa a la supervisió per part de la Generalitat mentre dura el projecte, es 
fan reunions periòdiques de coordinació entre els investigadors i el personal tècnic 
del Parc Natural de Cap de Creus, per tal d’avaluar-ne el seguiment i analitzar els 
resultats, encara que preliminars, que es van obtenint en el desenvolupament dels 
projectes.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les autoritats del 
Parc Natural del Cap de Creus han emès algun informe tècnic amb 
relació als projectes Miticap i Rescap
314-00780/12

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

GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00779/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com 
els projectes Miticap i Rescap interfereixen en el compliment de la 
resolució relativa a l’extracció de corall a la costa gironina
314-00781/12

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

GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00779/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració i 
el grau d’implicació del sector pesquer en els projectes Miticap i 
Rescap
314-00782/12

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

GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00779/12.



BOPC 149
17 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 111 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els mètodes 
que s’usaran per a la preservació de les gorgònies en els projectes 
Miticap i Rescap són supervisats per tècnics especialistes
314-00783/12

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

GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00779/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de 
selecció de les persones encarregades de les sessions i els tallers 
del curs adreçat als nous diputats de la dotzena legislatura
314-00829/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15120 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00829/12 a 
314-00831/12, atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a in-
formacions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable, s’ha con-
siderat convenient de respondre-les de manera conjunta.

El «Curs per a nous diputats i diputades de la XII legislatura» va ser una inicia-
tiva de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). Els criteris emprats 
per aquest organisme a l’hora de seleccionar les persones a càrrec de les sessions i 
tallers d’aquest Curs del «Curs per a nous diputats i diputades de la XII Legislatura» 
van ser el prestigi professional, els mèrits i capacitats i el grau de coneixement del 
Parlament de Catalunya i de l’administració pública en general.

El Parlament de Catalunya va treballar coordinadament amb l’EAPC i va propo-
sar a dos dels seus lletrats com a ponents de les sessions i dels tallers.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Jordi Puigneró Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació 
del Parlament en el curs adreçat als nous diputats de la dotzena 
legislatura
314-00830/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15120 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00829/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri de 
pluralisme polític en la selecció de les persones encarregades de les 
sessions i els tallers del curs adreçat als nous diputats de la dotzena 
legislatura
314-00831/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15120 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00829/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adequar 
el sou de diversos directius al nivell salarial dels consellers
314-00832/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00832/12 a 
314-00836/12, atès que 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 compliment del que s’estableix a la Disposició addicional 21ena de la Llei 
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, les retribucions fixes establertes als contractes d’alta direcció subscrits amb 
posterioritat a l’entrada en vigor de la llei 2/2014 no superen el topall màxim esta-
blert, és a dir, les fixades per al càrrec de conseller.

Els contractes d’alta direcció subscrits amb anterioritat a l’entrada en vigor de la 
Llei 2/2014, que estableixen retribucions que superin les limitacions de la Disposició 
addicional 21ena de la Llei 2/2014, hauran de ser objecte d’adaptació en el termini 
de tres mesos des de l’aprovació del decret que desplegui el règim retributiu del per-
sonal directiu. L’adaptació haurà de tenir en compte la categoria de classificació de 
cada entitat com a fet determinant de les retribucions dels seus directius.

D’altra banda, cal matisar que no estan subjectes al límit retributiu de la Dispo-
sició addicional 21ena, les entitats que se subjecten a d’altres règims especials, en 
uns casos previstos en la mateixa Disposició addicional, com és el cas de les enti-
tats classificades CERCA (apartat 6), les entitats del sector públic de salut (apartat 
7) i en d’altres entitats, en normes amb rang de Llei que atorguen singulars règims 
d’autonomia de gestió, entre d’altres, en l’àmbit retributiu del seu personal directiu.

D’acord amb les previsions de la Llei 2/2014, en la darrera legislatura, el departa-
ment de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i el de la Vicepresidèn-
cia i d’Economia i Hisenda, van iniciar el procediment d’elaboració d’un Projecte 
de decret relatiu al règim retributiu dels directius del sector públic de la Generalitat 
que va decaure per finiment de la legislatura.

Properament es reprendran els treballs tècnics de desplegament reglamentari del 
règim retributiu del personal directiu en els termes previstos per la disposició addi-
cional 21ena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic.
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Pel que fa a la publicació dels sous en el portal de la transparència, i de confor-
mitat amb els articles 3 i 4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, són responsables de l’aplicació de les 
obligacions de publicitat activa els titulars dels òrgans de govern i els càrrecs direc-
tius dels organismes públics a què fa referència l’article 3. L’apartat 6 de l’article 3 
de la Llei 19/2014, estableix que cada subjecte obligat és responsable de la informa-
ció que inclou en el seu portal de transparència i de la que incorpora al Portal de la 
Transparència, en compliment del que estableix aquesta Llei.

L’Administració de la Generalitat ha complert les obligacions de publicitat ac-
tiva vigents i ha fet públiques les retribucions dels seus alts càrrecs. La relació del 
personal directiu del sector públic de l’Administració de la Generalitat i les seves 
retribucions es troba publicada en la pàgina web corresponent dins del Portal de 
Transparència de la Generalitat (http://transparencia.gencat.cat). La informació que 
es recull en la relació és la que proporcionen les entitats del sector públic i corres-
pon a les retribucions fixes previstes contractualment per al personal directiu que 
reuneixi els requisits legalment establerts per tenir la condició de personal directiu.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Jordi Puigneró Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
diversos directius continuen cobrant més que un conseller
314-00833/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00832/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del 
reglament sobre la limitació del sou dels càrrecs directius
314-00834/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00832/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació dels 
sous de diversos directius en el Portal de la Transparència de la 
Generalitat
314-00835/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00832/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
publica en el Portal de la Transparència el sou de diversos directius
314-00836/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00832/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
de promoure polítiques per a frenar i invertir la tendència de 
despoblament d’algunes comarques
314-00841/12

Proponent: Ramon Espadaler i Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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, amb Número de Tra-
mitació: 314-00841/12 us trameto, en annex, la informació facilitada per la Secreta-
ria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran.

Barcelona, 7 de setembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
El despoblament i l’envelliment són temes que han preocupat tots els governs de 

Catalunya de manera constant al llarg dels anys. Existeix l’evidència que determina-
des àrees del territori de Catalunya necessiten una estratègia específica d’inversions 
adreçades a potenciar la creació d’oportunitats per a les persones que hi viuen i a 
promoure la creació de serveis a la ciutadania. La cohesió social i la cohesió terri-
torial tenen dos pilars principals, el desenvolupament econòmic i la qualitat de vida 
de les persones. En aquest sentit, aquest govern mantindrà i reforçarà les accions 
enfocades al desenvolupament territorial i ajudarà a posar en valor el patrimoni sin-
gular de cada territori aprofitant les línies de Fons Europeus a través de les quals els 
ens locals poden implementar les estratègies associades al creixement econòmic, la 
creació d’ocupació, la innovació, la protecció de l’entorn i la sostenibilitat dels seus 
projectes de futur.

S’han dut a terme diverses actuacions concretes per a impulsar polítiques públi-
ques que comportin redreçar la situació de despoblament a Catalunya, i que com-
plementen actuacions d’altres Departaments. S’ha tingut en compte el criteri pobla-
cional i de superfície per tal de donar valor afegit als projectes que s’han originat en 
territoris que tenen aquestes característiques, amb l’objectiu de contribuir a pal·liar 
els dèficits existents.

Principalment en el període 2017-2018 s’han executat tres línies d’actuació ba-
sades en: 

a) El desenvolupament d’accions que comportin innovació, desenvolupament 
cultural i natural per a usos turístics, creació d’ocupació i impuls a l’estratègia terri-
torial basada en l’equilibri i la igualtat d’oportunitats (convocatòries dels Eixos 4 i 6 
del Feder, convocatòria dels projectes d’especialització territorial i convocatòria de 
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fons Interreg). El progrés econòmic és un dels elements que més contribueix a fixar 
la població al territori.

Els factors de correcció d’aquestes línies es basen en les valoracions d’aspectes 
com: el reequilibri territorial, la cobertura territorial del projecte, la seva capacitat 
transformadora, la capacitat de generar activitat econòmica, la generació d’estratè-
gies i d’impuls de l’estratègia territorial.

b) Una segona línia d’ajut s’ha basat en l’accessibilitat als nuclis de població i als 
espais d’especial interès, com a element impulsor de la qualitat de vida de les perso-
nes i del desenvolupament del territori. Aquesta actuació es plasma en el Programa 
de camins (impulsat conjuntament amb els Departaments de Territori i Sostenibili-
tat i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Aquesta línia va adreçada a municipis de fins a 5000 habitants i comarques de 
muntanya i el factor de correcció és en la valoració: a la fase de concurrència com-
petitiva la relació inversa a la densitat poblacional representa un màxim de 15 punts, 
del total de 40 punts com a màxim a què es pot optar.

c) Un tercer punt es fonamenta en la sostenibilitat de les institucions locals del 
territori, sovint amb molt territori i poca població, i que requereixen d’un finança-
ment complementari, per aquest fet en el fons de cooperació local de Catalunya es 
tenen en compte uns paràmetres que identifiquen la realitat del territori per a recol-
zar els municipis amb menys població.

Els principals paràmetres que es tenen en consideració com a factors de correc-
ció, són la població, la plurinuclearitat, la capitalitat comarcal i la gestió del territori. 
A menys població, més nuclis i menys densitat, hi ha una major valoració econòmica.

Miquel Àngel Escobar Gutiérrez, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels 
gravàmens tributaris per arrendament d’habitatges als municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona del 2003 ençà
314-00870/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13837 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00870/12 us in-
formo del següent:

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya, us informo del següent:

No es disposa de dades comptables de recaptació anual desglossades per identi-
ficar els fets imposables corresponents als arrendaments d’habitatge de la modalitat 
de transmissions patrimonials oneroses de l’ITPAJD.

No obstant això, s’han obtingut del sistema d’informació corporatiu Dataware-
house de GAUDI dades relatives als ingressos de les liquidacions presentades de la 
tarifa AUR, que grava els arrendaments de finques urbanes o rústiques, desagrega-
des per les oficines territorials competents de l’ATC, a les quals estan adscrits els 
municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, des de l’any 2006 (any d’entrada en 
funcionament del sistema) fins al 2017. S’adjunta quadre annex.

Barcelona, 31 d’agost de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels 
gravàmens tributaris per arrendament d’habitatges als municipis de 
més de 20.000 habitants del 2003 ençà
314-00871/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00871/12 us in-
formo del següent:

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya, us informo del següent:

No es disposa de dades comptables de recaptació anual desglossades per identi-
ficar els fets imposables corresponents als arrendaments d’habitatge de la modalitat 
de transmissions patrimonials oneroses de l’ITPAJD.

No obstant això, s’han obtingut del sistema d’informació corporatiu Dataware-
house de GAUDI dades relatives als ingressos de les liquidacions presentades de la 
tarifa AUR, que grava els arrendaments de finques urbanes o rústiques, desagrega-
des per les oficines territorials competents de l’ATC, a les quals estan adscrits els 
municipis de més de 20.000 habitants de Catalunya, des de l’any 2006 (any d’entra-
da en funcionament del sistema) fins al 2017. S’adjunta quadre annex.

Barcelona, 31 d’agost de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels 
gravàmens tributaris per arrendament d’habitatges a cada comarca 
del 2003 ençà
314-00872/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00872/12 us in-
formo del següent:

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya, us informo del següent:

No es disposa de dades comptables de recaptació anual desglossades per identi-
ficar els fets imposables corresponents als arrendaments d’habitatge de la modalitat 
de transmissions patrimonials oneroses de l’ITPAJD.

No obstant això, s’han obtingut del sistema d’informació corporatiu Dataware-
house de GAUDI dades relatives als ingressos de les liquidacions presentades de la 
tarifa AUR, que grava els arrendaments de finques urbanes o rústiques, desagrega-
des per les oficines territorials competents de l’ATC, corresponent a les comarques 
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de Catalunya, des de l’any 2006 (any d’entrada en funcionament del sistema) fins al 
2017. S’adjunta quadre annex.

Barcelona, 31 d’agost de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels 
gravàmens tributaris per compravendes d’habitatges als municipis  
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona del 2003 ençà
314-00873/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13840 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00873/12 us in-
formo del següent:

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya, us informo del següent:

No es disposa de dades comptables de recaptació anual desglossades per identi-
ficar els fets imposables corresponents a les compravendes d’habitatge de transmis-
sions patrimonials oneroses de l’ITPAJD.

No obstant això, s’han obtingut del sistema d’informació corporatiu Dataware-
house de GAUDI dades relatives als ingressos de les liquidacions presentades de la 
tarifes AJ4, AJ5, THP, TUB, TUF, TUJ i TUM que grava les compravendes d’habi-
tatge desagregades per les oficines territorials competents de l’ATC, a les quals es-
tan adscrits els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, des de l’any 2006 
(any d’entrada en funcionament del sistema) fins al 2017. S’adjunta quadre annex.

Barcelona, 31 d’agost de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels 
gravàmens tributaris per compravendes d’habitatges als municipis de 
més de 20.000 habitants del 2003 ençà
314-00874/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00874/12 us in-
formo del següent:

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya, us informo del següent:
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No es disposa de dades comptables de recaptació anual desglossades per identifi-
car els fets imposables corresponents a les compravenda d’habitatge de la modalitat 
de transmissions patrimonials oneroses de l’ITPAJD.

No obstant això, s’han obtingut del sistema d’informació corporatiu Dataware-
house de GAUDI dades relatives als ingressos de les liquidacions presentades de les 
tarifes AJ4, AJ5, THP, TUB, TUF, TUJ i TUM que grava les compravendes d’habi-
tatge, desagregades per les oficines territorials competents de l’ATC, a les quals estan 
adscrits els municipis amb més de 20.000 habitants de Catalunya, des de l’any 2006 
(any d’entrada en funcionament del sistema) fins al 2017. S’adjunta quadre annex.

Barcelona, 31 d’agost de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels 
gravàmens tributaris per compravendes d’habitatges a cada comarca 
del 2003 ençà
314-00875/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00875/12 us in-
formo del següent:

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya, us informo del següent:

No es disposa de dades comptables de recaptació anual desglossades per identifi-
car els fets imposables corresponents a les compravendes d’habitatge de la modalitat 
de transmissions patrimonials oneroses de l’ITPAJD.

No obstant això, s’han obtingut del sistema d’informació corporatiu Dataware-
house de GAUDI dades relatives als ingressos de les liquidacions presentades de les 
tarifes AJ4, AJ5, THP, TUB, TUF, TUJ i TUM, que grava les compravendes d’habi-
tatge, desagregades per les oficines territorials competents de l’ATC, corresponents 
a les comarques de Catalunya, des de l’any 2006 (any d’entrada en funcionament del 
sistema) fins al 2017. S’adjunta quadre annex.

Barcelona, 31 d’agost de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’abandonament escolar en el període 2015-2017
314-00927/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00927/12, 
314-00928/12, 314-00929/12, 314-00930/12, 314-00931/12, 314-00932/12 i 314-
00933/12 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.

El percentatge d’abandonament escolar prematur a Catalunya durant el període 
comprès entre l’any 2015 i l’any 2017 és el següent: 

Any
Abandonament escolar 
prematur

2015 18.9 %
2016 18.0 %
2017 17.0 %

Fonts: Idescat. Indicadors de la Unió Europea - Demografia - Societat - Educació Estadística– Departament d’En-
senyament

El volum de la mostra treballada a l’EPA no permet fer valoracions de l’abando-
nament escolar prematur per demarcacions de dimensió inferior a les Comunitats 
Autònomes.

Les dades corresponents a l’abandonament escolar prematur es poden consultar 
en la següent adreça d’Internet:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/europeus/
L’evolució de la taxa de graduació a quart d’educació secundària obligatòria es 

pot consultar en l’apartat d’educació secundària obligatòria de la següent adreça 
d’Internet:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/siste-
ma-educatiu/curs-2016-2017/

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu publica anualment «Qua-
derns d’avaluació» amb els resultats obtinguts en les proves d’avaluació externa a 
l’alumnat de quart d’educació secundària obligatòria de cada curs escolar, en què es 
poden analitzar els resultats de cadascuna de les competències bàsiques avaluades i 
la distribució de l’alumnat per nivells d’assoliment d’aquestes competències. Aquests 
quaderns es poden consultar en la següent adreça d’Internet:

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/publicacions/quaderns_avaluacio/
quaderns-avaluacio-40/

El conjunt de mesures i estratègies per lluitar contra el fracàs escolar i l’aban-
donament escolar prematur a Catalunya, estan recollides al document «Ofensiva de 
país a favor de l’èxit escolar 2012-2018» que es pot consultar en la següent adreça 
d’Internet:

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/mo-
nografies/ofensiva-exit-escolar/ofensiva_exit_escolar.pdf

Des del Departament d’Ensenyament es vol establir un model educatiu propi que 
assoleixi l’èxit educatiu de tot l’alumnat, i per això es vol impulsar una millora me-

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/europeus/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/curs-2016-2017/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/curs-2016-2017/
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/publicacions/quaderns_avaluacio/quaderns-avaluacio-40/
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/publicacions/quaderns_avaluacio/quaderns-avaluacio-40/
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/ofensiva-exit-escolar/ofensiva_exit_escolar.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/ofensiva-exit-escolar/ofensiva_exit_escolar.pdf
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todològica i didàctica, que sigui inclusiva, que doni resposta a les necessitats edu-
catives, i que garanteixi el compliment dels principis d’equitat i de cohesió social.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
fracàs escolar en el període 2015-2017
314-00928/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00927/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perfil dels 
alumnes que han abandonat els estudis en el període 2015-2017
314-00929/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00927/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perfil dels 
alumnes amb fracàs escolar en el període 2015-2017
314-00930/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00927/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades que 
evidencien les característiques dels alumnes que abandonen els 
estudis
314-00931/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00927/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a lluitar contra l’abandonament dels estudis i el fracàs 
escolar
314-00932/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00927/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estratègies 
educatives adoptades per a lluitar contra l’abandonament dels 
estudis i el fracàs escolar dels alumnes d’origen estranger
314-00933/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00927/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars 
que usen el llibre de biologia de tercer d’ESO de l’Editorial Casals
314-00934/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00934/12, 314-
00935/12, 314-00936/12 i 314-00937/12 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.

Es centres educatius (equips docents i equips directius) tenen la competència 
d’escollir els llibres i els materials didàctics més adequats per desenvolupar la seva 
tasca educativa, d’acord amb la normativa vigent, degudament explicitada en els do-
cuments per a l’organització i la gestió dels centres educatius que cada any actualit-
za i difon el Departament d’Ensenyament.

D’acord amb l’establert als Documents per a l’organització i la gestió dels centres 
per al curs 2018-2019:

«Programacions i recursos didàctics
2.3 Llibres de text i material didàctic
Els llibres de text i altres materials didàctics no requereixen l’autorització prè-

via del Departament d’Ensenyament, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació.
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L’elecció dels llibres de text i d’altres materials didàctics correspon al centre edu-
catiu, segons els criteris que desenvolupa el PEC, en el marc de l’exercici de l’au-
tonomia pedagògica. Correspon als mestres i professors del centre vetllar perquè 
els materials seleccionats siguin adequats a l’edat dels alumnes i al currículum es-
tablert i als documents d’identificació i desplegament de les competències bàsiques 
dels diversos àmbits.

Cal que els materials didàctics emprats, digitals o no, responguin als principis 
d’accessibilitat, amb la finalitat d’eliminar barreres que qualsevol alumne pugui te-
nir en l’accés a l’aprenentatge i a la comunicació.

Els llibres de text escollits pels centres, excepte els de Llengua Castellana i Lite-
ratura i els de Llengües Estrangeres, han de ser normalment en català (article 11.2 
de la Llei d’educació). A la Vall d’Aran, han de ser en aranès (denominació que pren 
l’occità a l’Aran) els que les disposicions específiques així ho estableixin.

Amb caràcter general, els llibres de text en paper o en suport digital no es poden 
substituir abans de transcórrer un període mínim de quatre anys. Abans d’aquest 
termini, i si el motiu està justificat (per exemple el canvi de suport del llibre de text) 
en pot autoritzar la substitució el director o directora dels Serveis Territorials o, a 
la ciutat de Barcelona, l’òrgan competent del Consorci d’Educació, amb l’informe 
previ de la Inspecció d’Educació.

D’acord amb la normativa vigent, abans del 30 de juny els centres educatius han 
de fer pública la llista de llibres de text seleccionats per al curs següent, per cursos, 
i se n’ha d’indicar el títol, l’autoria, l’editorial i l’ISBN.

S’ha de tenir en compte que els docents i els centres educatius poden reproduir, 
distribuir i comunicar petits fragments de material publicat (excepte de llibres de 
text), sense necessitat de tenir l’autorització dels autors, d’acord amb la redacció ac-
tual del text refós de la Llei de propietat intel·lectual. En canvi, la reproducció de lli-
bres de text sense l’autorització dels autors està estrictament prohibida per les lleis.»

El Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
primària estableix:

«Article 14. Material didàctic
1. Els materials didàctics que s’utilitzin als centres educatius han de tenir unes 

característiques de disseny i una varietat de possibilitats d’ús que permetin ajus-
tar-se a la diversitat dels alumnes i facilitin l’èxit educatiu. Tots els materials, sense 
exclusió, tindran els estàndards de qualitat establerts, per tal de respectar la segu-
retat, la privacitat i la salut dels alumnes.

2. Els materials didàctics han de respondre als principis d’accessibilitat amb la 
finalitat d’eliminar les barreres per a l’accés a l’aprenentatge i a la comunicació i 
donar resposta als requeriments del sistema educatiu inclusiu.

3. Els centres han de fomentar l’ús de les diferents tecnologies per a l’aprenentat-
ge, la comunicació i el coneixement amb la finalitat d’enriquir les situacions d’apre-
nentatge i potenciar la participació activa i el compromís de l’alumnat. Les tecnolo-
gies permeten personalitzar els aprenentatges, afavorir l’autonomia i la cooperació 
dels alumnes, proporcionant múltiples formats d’accés als continguts i a la produc-
ció del coneixement.

4. Els materials didàctics i els llibres de text que s’utilitzin han de respectar els 
principis, valors, llibertats, drets i deures constitucionals i estatutaris i s’han d’ade-
quar al que estableix aquest Decret i a les normes de desplegament. En particular, 
cal vetllar perquè evitin actituds discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, 
opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social i han d’incloure 
els principis i valors que recull la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de me-
sures de protecció integral contra la violència de gènere.»

El Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria estableix:
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«Article 24.  Material didàctic
Els materials didàctics i els llibres de text que s’utilitzin han de respectar els 

principis, valors, llibertats, drets i deures constitucionals i estatutaris i s’han d’ade-
quar al que estableix aquest Decret i a les prescripcions que efectuï el Departament 
d’Educació per a la seva aplicació.»

La supervisió dels llibres de text i altres materials és una part de la inspecció que 
exerceix el Departament d’Ensenyament del sistema educatiu a través de la Inspec-
ció d’Educació.

La inspecció d’Educació pot exercir les seves funcions a instàncies de l’Adminis-
tració educativa, d’ofici, o en el cas de rebre alguna denúncia sobre la inadequació 
de qualsevol material didàctic en un centre del nostre sistema educatiu.

D’acord amb l’informe emès per un grup de treball de l’àrea específica d’inspec-
ció de Ciències Naturals, sobre els continguts del llibre de 3er d’educació secundària 
obligatòria de Biologia i Geologia de l’editorial Casals S.A. (primera edició febrer 
de 2015), pàgines 128,129, 132 i 135 de la Unitat 7 sobre reproducció humana:

– Els materials didàctics han d’evitar opinions no fonamentades en el coneixe-
ment científic i han de contrastar informacions i punts de vista alternatius.

– L’educació sexual s’ha de recollir en el llibre de text amb rigor científic.
– L’avenç dels coneixements científics hauria d’implicar l’actualització d’aquest 

llibre de text.
Tenint en compte el contingut de l’informe, i les recomanacions del Departament 

de Salut, el Departament d’Ensenyament manifesta la seva disconformitat amb un 
contingut que pot induir a la imposició de determinats judicis morals, en conseqüèn-
cia, caldria que l’editorial actualitzi el contingut del llibre de text en qüestió.

El Departament d’Ensenyament, en compliment de la normativa establerta, res-
pecta el dret que tenen tots els centres educatius per escollir els llibres i el material 
didàctic que considerin necessari i adequat per desenvolupar el seu projecte educa-
tiu, no obstant, i tenint en compte tot l’exposat, el Departament d’Ensenyament as-
senyala que tant els llibres de text, com el material didàctic han d’excloure qualsevol 
tipus d’adoctrinament, i tots els centres educatius han de donar compliment a l’esta-
blert a l’article 21 de la Llei12/2009, del 10 de juliol, d’educació sobre el dret que té 
tot l’alumnat a rebre una educació integral i de qualitat.

En el centres educatius del Servei d’educació de Catalunya l’educació afectiva i 
sexual s’aborda des de les àrees del currículum de Coneixement del medi natural, 
en l’educació primària, i de Ciències de la naturalesa, en l’educació secundària, i en 
tots els casos, de manera ajustada a l’edat de l’alumnat.

En el marc de la coeducació i la igualtat de gènere, el Departament d’Ensenya-
ment ofereix, als centres assessorament per a desenvolupar estratègies en diverses 
àrees, perquè la coeducació proporciona tant a l’alumnat, com al professorat i a 
tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder, 
d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables agents 
de transformació.

El proper curs escolar 2018-2019 el Departament d’Ensenyament ha organitzat 
activitats formatives sobre educació afectiva i sexual adreçades al personal docent 
i a l’alumnat.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
demanar la retirada del llibre de biologia de tercer d’ESO de 
l’Editorial Casals
314-00935/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00934/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a garantir que els materials educatius s’adapten al 
currículum educatiu
314-00936/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00934/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els continguts 
d’educació sexual que s’imparteixen als centres escolars
314-00937/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00934/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vehicles oficials d’alts càrrecs
314-00938/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00938/12 fins 
a la 314-00941/12, 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.

L’Acord de Govern de 3 de maig de 2005 i la normativa posterior que el desen-
volupa –com ara el Decret 223/2005, d’11 d’octubre– indica que l’activitat de trans-
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portar els càrrecs de l’Administració de la Generalitat de Catalunya relacionats a 
la mateixa es basa en serveis de vehicles de representació realitzats per xofers de 
representació.

D’acord amb aquest acord, de tots els vehicles oficials que disposa l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya, només estan destinats als càrrecs esmentats els 
vehicles de representació adscrits al Departament de la Vicepresidència i d’Econo-
mia i Hisenda.

La flota de vehicles de representació de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya és de 75.

El nombre de xofers de representació de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya és de 105.

Els xofers de representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es-
tan adscrits al DVEH.

El nombre de xofers de representació de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya adscrits permanentment fora de Catalunya es d’1 que presta serveis de ve-
hicles de representació als càrrecs de la Generalitat de Catalunya a Madrid i està al 
servei de la Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid.

De manera temporal hi poden haver serveis de representació que es prestin fora 
de Catalunya.

En els darrers sis mesos no s’ha portat a terme cap servei addicional diferent 
dels realitzats a Madrid pel xofer de representació de la Delegació del Govern de la 
Generalitat a Madrid.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
conductors de vehicles oficials d’alts càrrecs
314-00939/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00938/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
conductors de la Generalitat que acompleixen tasques fora de 
Catalunya
314-00940/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00938/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han enviat 
conductors a prestar serveis fora de Catalunya els darrers sis mesos
314-00941/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00938/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials del Baix Llobregat el projecte 
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides 
en espanyol el curs 2016-2017
314-00942/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00942/12 
314-00943/12, 314-00944/12, 314-00945/12, 314-00946/12, 314-00947/12, 314-
00948/12, 314-00949/12, 314-00950/12, 314-00951/12, 314-00952/12, 314-00953/12, 
314-00954/12, 314-00955/12, 314-00956/12, 314-00957/12, 314-00958/12, 314-
00959/12, 314-00960/12, 314-00961/12 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.

El passat 21 de juny el Departament d’Ensenyament va publicar els documents 
per l’organització i la gestió dels centres educatius de titularitat pública per al curs 
2018-2019. Entre aquestes instruccions hi consta que tots els centres hauran d’ela-
borar els seus documents de gestió i fer-los públics a través de la web de les escoles 
i instituts i de la resta de sistemes d’informació interns. Entre aquests documents hi 
ha el projecte lingüístic.

Barcelona, 5 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials del Baix Llobregat el projecte 
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides 
en anglès el curs 2016-2017
314-00943/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00942/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials de la Catalunya Central el projecte 
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides 
en espanyol el curs 2016-2017
314-00944/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00942/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials de la Catalunya Central el projecte 
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides 
en anglès el curs 2016-2017
314-00945/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00942/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials de Lleida el projecte lingüístic dels 
quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el 
curs 2016-2017
314-00946/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00942/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials de Lleida el projecte lingüístic dels 
quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el 
curs 2016-2017
314-00947/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00942/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials de Tarragona el projecte lingüístic 
dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en 
espanyol el curs 2016-2017
314-00948/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00942/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials de Tarragona el projecte lingüístic 
dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès 
el curs 2016-2017
314-00949/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00942/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials del Vallès Occidental el projecte 
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides 
en espanyol el curs 2016-2017
314-00950/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00942/12.



BOPC 149
17 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 129 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials del Vallès Occidental el projecte 
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides 
en anglès el curs 2016-2017
314-00951/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00942/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques el 
projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques 
impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00952/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00942/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques el 
projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques 
impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00953/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00942/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials de Girona el projecte lingüístic 
dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en 
espanyol el curs 2016-2017
314-00954/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00942/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials de Girona el projecte lingüístic 
dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès 
el curs 2016-2017
314-00955/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00942/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental el 
projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques 
impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00956/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00942/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental el 
projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques 
impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00957/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00942/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre el projecte 
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides 
en espanyol el curs 2016-2017
314-00958/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00942/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre el projecte 
lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides 
en anglès el curs 2016-2017
314-00959/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00942/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials del Consorci d’Educació de 
Barcelona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no 
lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
314-00960/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00942/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius dels Serveis Territorials del Consorci d’Educació de 
Barcelona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no 
lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
314-00961/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00942/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tala d’arbres a la 
roureda de Can Verdalet, a Tordera (Maresme)
314-00964/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00964/12 us in-
formo del següent:

La posició dels Departament de Territori i Sostenibilitat i Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació davant la tala d’arbres a la Roureda de Can Verdalet és 
de rebuig i denúncia d’aquests fets, que han suposat la destrucció parcial d’aquest 
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espai protegit, caracteritzat per ser una roureda inundable dominada pel roure pènol 
(Quercus robur), la singularitat del qual rau en constituir un petit illot de paisatges 
medioeuropeus, de tendència atlàntica, immersos en el domini de la vegetació me-
diterrània. Cal recordar que en el moment de la inspecció prèvia en presència del 
rematant abans de resoldre l’autorització de tala es va classificar aquesta zona com 
a no autoritzable. La resolució contenia exclusivament l’autorització fora de la rou-
reda inudable.

Coneguts els fets es va actuar amb immediatesa per aturar la tala il·legal i iniciar 
un expedient sancionador i de restauració. A hores d’ara ja s’està exercint la potestat 
sancionadora per a les infraccions que s’hagin comès (i que en aquest cas requerei-
xen d’una coordinació interdepartamental) i l’impuls de les actuacions més imme-
diates de recuperació i restauració dels danys produïts a l’espai protegit (les quals ja 
es troben en fase d’execució).

D’ençà que el dia 1 d’abril es va tenir coneixement de la denúncia d’aquesta tala, 
la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, mitjançant els Serveis Territorials a 
Barcelona, va contactar amb la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tor-
dera i els seus serveis tècnics, per avaluar conjuntament els danys i les actuacions de 
restauració a emprendre de forma més immediata. En aquest sentit, a més de con-
verses telefòniques, s’han mantingut dues reunions amb inspecció sobre el terreny.

Un cop informades les entitats naturalistes, l’Ajuntament de Tordera i el De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de la Direcció 
General d’Ecosistemes Forestals acorden, de forma consensuada les actuacions de 
restitució següents que cal fer sobre l’espai protegit:

1. Amb caràcter general, evitar qualsevol activitat a l’espai que pugui alterar o 
posar en perill les zones no afectades fins ara o els seus valors naturals objecte de 
protecció.

2. Per executar qualsevol de les mesures proposades, només es podrà circular 
pels camins que separen les parcel·les cadastrals 87 de la 88 i 87 de la 89, en l’àm-
bit de la zona humida. Per tant, no es podrà circular amb cap tipus de vehicle per la 
resta de l’espai afectat per la tala.

3. Retirar de forma immediata les deixalles, piles de residus, llaunes d’oli i de 
carburant, restes de petites fogueres i roba, produïts i/o abandonats per l’activitat de 
tala. Aquesta intervenció es farà manualment i sense la utilització de maquinària o 
mitjans que puguin contribuir a una major alteració de l’entorn, fora del camí es-
mentat.

4. Retirar, sense arrossegar o trossejar, les capçades de pi pinyer amb mitjans 
manuals o mecànics, fora de la zona inundable utilitzant únicament els camins d’ac-
cés principals i/o el camí que separa la parcel·la cadastral 87 de la 88.

5. Pel que fa a les localitzacions de Senecio aquaticus, retirar les restes de bran-
catge en una franja aproximada de 10 metres al voltant de les darreres poblacions 
localitzades, per afavorir la seva regeneració. A més a més, cal mantenir, com a 
mínim durant 5 anys, un sotabosc herbaci predominant evitant especialment la pro-
liferació d’esbarzers que no hauran de superar en cap cas el 10% del recobriment i 
respectant sempre el regenerat arbori que aparegui.

6. Les restes de tallada, els troncs, les piles de llenya i brancatge que estan fora 
de l’àmbit del rec principal o les basses inundables, no s’han de retirar per tal d’evi-
tar noves pertorbacions.

7. Restituir el règim hídric alterat i els nivells d’inundació per garantir la pre-
servació dels seus valors naturals, especialment pel que fa a la població d’amfibis i 
fauna herpetològica. En concret:

7.1. Obstruir el desguàs immediatament per sobre (a tocar) del camí que separa 
les parcel·les 87 de la 88. Aquest drenatge té una secció de prop d’un metre o me-
tre i mig d’amplada, de manera que amb menys de mig metre cúbic de terra serà 
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suficient. Es tracta, doncs, d’una taparada que resta al mateix nivell que el terreny 
circumdant.

7.2. Obstruir l’eixida del desguàs del camí que passa entre les parcel·les 87 i 89. 
Es farà de la mateixa manera que el cas anterior, però immediatament per sota del 
camí; la taparada de terra, però, haurà de ser petita ja que l’amplada del drenatge és 
de només mig metre. A més, a fi d’assegurar un cert estanyament local de l’aigua, 
que ha estat alterat pel pas del camions, entre el vall i la capçada d’un pi que hi ha 
uns 6 o 8 metres cap a nord (també al costat de sota del camí) es reforçarà el talús 
del camí bo i fent-lo recréixer en alçada (extraient terra del camí) fins a la mateixa 
alçada que els laterals del drenatge (aproximadament 20 cm). Es descarta un nivell 
d’inundació més gran ja que podria negar excessivament alguns tàxons d’interès que 
hi són a tocar: Juncus conglomeratus, Baldellia ranunculoides i l’endemisme del 
NE de Catalunya Myosotis scopioides tuxenian.

7.3. El camí que s’ha obert pels treballs forestals, paral·lel a la roureda, per la riba 
esquerra i que enllaça amb un espai agrícola semi-abandonat, facilita excessivament 
l’escolament de les aigües, per això s’hi farà un parell o tres de taparades, enrasades 
a l’alçada del terreny circumdant i transversals al camí al llarg de tota la seva am-
plada. Es pretén, així, facilitar la infiltració de l’aigua en el subsòl.

7.4. Atesa l’escassa entitat dels moviments de terra i l’impacte que pot generar, 
es recomana l’ús de maquinària de dimensions petites. Pel que fa a les taparades o 
trencaigües del camí paral·lel al roureda (actuació 7.3), s’hauran de fer exclusivament 
amb mitjans manuals, evitant el pas de qualsevol tipus de maquinària.

7.5. Per a totes tres actuacions caldrà una vigilància d’obra acurada, així com un 
seguiment post-restauració, especialment pel que fa a l’eficiència de les interven-
cions sobre la hidrologia.

8. Senyalitzar la zona informant dels valors naturals de l’espai protegit, així com 
de les mesures correctives i preventives, per garantir la preservació dels hàbitats i 
dels seus valors.

9. Restringir l’accés motoritzat per l’interior de la zona humida, mitjançant el 
tancament selectiu dels accessos, de forma que no es pugui accedir a la zona humi-
da, per cap dels dos camins que l’envolten.

10. Dissenyar i dur a terme el seguiment de l’efecte de les mesures correctores i 
preventives sobre la hidrologia de l’espai, les poblacions de les diferents espècies, i 
els seus hàbitats, parant especial atenció al control d’espècies invasores, ateses les 
noves condicions generades per la desaparició de la coberta arbrada, establint un 
pla d’eradicació, si fos necessari. Aquest seguiment s’hauria de realitzar, almenys, 
durant 4 anys.

Pel que fa al protocol de permisos de neteja, la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural està preparant una Instrucció de coordinació entre les 
unitats que depenen funcionalment d’aquesta Direcció en relació amb els procedi-
ments administratius que comporten la sol·licitud i emissió d’informes sobre el medi 
natural i la biodiversitat, l’objectiu de la qual és definir els circuits d’emissió d’infor-
mes i de valoració del vector medi natural en diversos procediments d’autorització 
d’actuacions i activitats, així com en els procediments lligats a l’avaluació ambiental 
i, alhora, coordinar els procediments d’autorització d’actuacions i activitats per part 
dels òrgans de gestió dels Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) amb els 
procediments d’avaluació ambiental.

Això ha de permetre millorar els procediments de sol·licitud d’informe per part 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, no només pel que 
fa als permisos de neteja de franges perimetrals en zones protegides, sinó en totes 
les actuacions forestals que afectin espais naturals protegits.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Fascicle quart
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb 
l’Ajuntament de Tordera (Maresme) per la tala d’arbres a la roureda 
de Can Verdalet
314-00965/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00965/12 us in-
formo del següent:

Els Serveis Territorials de Barcelona del DARP es van posar immediatament en 
contacte amb l’Ajuntament de Tordera i van acudir amb el regidor i tècnics de medi 
ambient el primer dia laborable amb posterioritat als fets (03/04/18).

A partir d’aquest moment s’ha estat en permanent contacte, realitzant diverses 
reunions i visites de camp, tant amb l’Ajuntament de Tordera com amb el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat, per valorar danys i establir paràmetres de restau-
ració.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Direcció 
General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi s’ha reunit amb 
les entitats que van denunciar la tala d’arbres a la roureda de Can 
Verdalet, a Tordera (Maresme)
314-00966/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00966/12 us in-
formo del següent:

L’endemà de la primera visita, dia 4 d’abril de 2018, es va realitzar una segona 
visita en la qual hi van participar les entitats naturalistes signants de la denúncia.

En aquesta mateixa visita ja es van començar a definir els primers acords sobre 
la restauració de la roureda i es van establir canals permanents de comunicació en-
tre les tres administracions afectades (DARP, DTES i Ajuntament) i les entitats.

Amb posterioritat s’han efectuat altres visites de camp amb les entitats per aca-
bar de definir acuradament la restauració.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les 
quals els agents rurals no van intervenir fins al 3 d’abril de 2018 
davant la tala d’arbres a la roureda de Can Verdalet, a Tordera 
(Maresme)
314-00967/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00967/12 us in-
formo del següent:

El Cos d’Agents Rurals efectua periòdicament tasques de control i inspecció del 
medi natural a Tordera, inclòs el seguiment de les actuacions autoritzades d’aprofi-
tament forestal. Tant, prèviament, com posteriorment als fets, s’han efectuat 16 ac-
tuacions de vigilància, control i inspecció de l’Espai d’Interès Natural Roureda de 
Can Verdalet.

En relació la primera incidència, rebuda el 10/01/2018, els Agents Rurals inter-
venen el 12/01/2018 i constaten que la tallada s’ajusta als criteris de l’autorització 
que acredita el rematant en el mateix moment de la inspecció, així com tampoc no 
s’aprecia cap incompliment de la normativa a subsegüents inspeccions d’ofici dels 
dies 07/02/2018 i 09/02/2018.

En relació la segona incidència, rebuda el 31/03/2018, els Agents Rurals inter-
venen l’01/04/2018 comprovant que s’estan incomplint les condicions de l’autoritza-
ció i es procedeix a la denúncia dels fets, realitzant-se actuacions complementàri-
es, de seguiment i d’elaboració d’atestat judicial en les posteriors dates 04/04/2018, 
20/04/2018, 25/04/2018 i 14/05/2018.

A continuació, adjuntem la cronologia d’actuacions realitzades pel Cos d’Agents 
Rurals a l’EIN Roureda de Can Verdalet, registrades a l’aplicació de Gestió d’Actu-
acions i Incidències (GEAI), prèvies i posteriors als fets:

– 15/09/2017 Actuació codi 176, fitxa de seguiment de flora protegida núm. 
F13D-0948.

– 27/10/2017 Actuació codi 176, fitxa de seguiment de flora protegida núm. 
F13D-1027.

– 14/11/2017 Actuació codi 176, fitxa de seguiment de flora protegida núm. 
F13D-1055.

– 10/01/2018 Incidència núm. 153302 Forestal-Tala d’Arbres. Alertant particular 
informa: s’està efectuant una tala molt important d’arbres, uns dos camps de futbol, 
i dubta que estigui autoritzada.

– 12/01/2018 A requeriment incidència núm. 153302: Agents actuants informen 
que l’actuació de tala és correcte. Es tanca incidència. Actuació codis 100 i 300, 
inspecció d’aprofitament forestal autoritzat i acta d’inspecció de residus industrials, 
municipals i assimilables núm. A33F-0485.

– 23/01/2018 Actuació codi 176, fitxa de seguiment de flora protegida núm. 
F13D-1140.

– 07/02/2018 Actuació codi 100, inspecció d’aprofitament forestal autoritzat.
– 09/02/2018 Actuació codi 100, inspecció d’aprofitament forestal autoritzat.
– 15/03/2018 Actuació codi 176, fitxa de seguiment de flora protegida núm. 

F13D-1220.
– 31/03/2018 Incidència núm. 155517 Forestal-Tala d’Arbres. Alertant particular 

informa: zona nord de l’espai protegit està talat, demana presència d’Agents Rurals 
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per aixecar acta. Agent actuant parla amb el particular i li explica que hi ha una ta-
llada autoritzada a la zona.

– 01/04/2018 A requeriment incidència núm. 155517 es realitza Actuació codi 
100, inspecció d’aprofitament forestal.

– 04/04/2018 Actuacions codis 100, 130 i 177, inspecció, denúncia i comptatge 
de soques d’aprofitament forestal sense autorització.

– 20/04/2018 Actuació codi 100, inspecció d’aprofitament forestal.
– 25/04/2018 Actuació codi 100, inspecció d’aprofitament forestal.
– 14/05/2018 Actuació codis 100 i 125, inspecció d’aprofitament forestal i infor-

me atestat per a Fiscalia de Medi Ambient de la tallada il·legal Roureda de Tordera.
– 25/05/2018 Actuació codis 209 i 252, inspecció i denúncia de prevenció d’in-

cendis forestals núm. D20-01919.
– 29/05/2018 Actuació codi 176, fitxa de seguiment de flora protegida núm. 

F13D-1464.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient 
sancionador per la tala d’arbres a la roureda de Can Verdalet, a 
Tordera (Maresme)
314-00968/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00968/12 us in-
formo del següent:

En data 15/05/2018 l’òrgan competent acorda iniciar el corresponent expedient 
sancionador, i es notifica l’acord d’inici a la persona interessada l’11/06/2018 per via 
telemàtica mitjançant correu ordinari. Transcorregut el termini d’al·legacions, no 
s’han presentat ni s’ha pagat voluntàriament l’import de la sanció proposada.

El 28/06/2018 els Serveis Territorials de Barcelona trameten l’expedient a l’òrgan 
competent, la Direcció General d’Ecosistemes i Recursos Forestals, per procedir a 
la corresponent Resolució.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies 
dels agents forestals per la tala de boscos el 2016 i el 2017 que han 
acabat amb multa o que estan per tramitar
314-00969/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00969/12 us in-
formo del següent:

En resposta a les preguntes formulades cal esmentar la base de dades no permet 
separar la matèria de «tala de boscos» amb les matèries dins de les quals es pot en-
cabir, com ara rompudes forestals (que seria la majoria), canvis d’ús, aprofitaments 
boscos sense autorització i modificació coberta vegetal (principalment), d’acord amb 
el programa d’expedients sancionadors AES i la legislació que dona suport a les 
competències sancionadores, la Llei 43/2003, de forests i la Llei 6/1988, forestal de 
Catalunya.

Amb un total de 328 denúncies, sense poder concretar en aquest moment quines 
són exactament les que només afecten exclusivament al concepte «tala de bosc».

De les quals, pel que fa a Catalunya s’han entrat a la base de dades d’expedients 
sancionadors 303 (2016/2017). Les altres 25 van ser introduïdes a inicis de 2018, o 
bé, arxivades per no existir infracció o mancar alguna de les dades bàsiques per po-
der incoar un procediment administratiu sancionador.

Desglossat per anys i conceptes:
Any 2016
Canvi d’ús: 48 expedients iniciats 22 d’ells amb multa.
Aprofitament boscos: 36 expedients iniciats 27 amb multa
Modificació coberta vegetal: 8 expedients iniciats 6 amb multa
Arrencada exemplars arboris: 6 expedients iniciats 4 amb multa
Obertura vies: 19 expedients iniciats 13 amb multa
Total oberts 2016: 117
Total amb sanció (multa econòmica i eventual restauració del terreny): 72

Any 2017
Canvi d’ús: 60 expedients iniciats 46 amb multa
Aprofitament boscos: 47 expedients iniciats 37 amb multa
Modificació coberta vegetal: 26 expedients iniciats 22 amb multa
Arrencada exemplars arboris: 34 expedients iniciats 27 amb multa
Obertura vies: 19 expedients iniciats 14 amb multa
Total oberts 2017: 186 (alguns expedients sancionadors de 2017 procedeixen de 

denúncies de finals de 2016)
Total amb sanció (multa i eventual restauració del terreny): 146
*Nota 2016-2017: Alguns expedients iniciats estan pendents de la resolució del 

recurs d’alçada, o bé arxivats/sobreseguts per no existir infracció (com ara p. ex. 
rompudes amb autorització, incomplint les condicions de l’autorització).

En relació a les denúncies pendents són un total de: 54
Desglossament per Serveis Territorials:
– Tarragona: 1 (pendent d’informe tècnic)
– Terres de l’Ebre: 0
– Barcelona: 3
– Catalunya Central: 8
– Lleida i Alt Pirineu: 2 (2016) i 14 (2017)
– Girona: 9 (2016) i 17 (2017)
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Cal esmentar que la majoria de les denúncies pendents d’incoar ho són perquè 
falta l’informe tècnic (normalment del tècnic forestal però també dels altres departa-
ments afectats Territori i Cultura o organismes com ara: CHE i ACA) per tal d’ava-
luar si es tracta d’una infracció lleu, greu o molt greu, i les eventuals restauracions/
indemnitzacions.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pot fer públic 
el nom de l’empresa que ha talat un espai públic inclòs en el Pla 
d’espais d’interès natural
314-00970/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00970/12, 314-
00971/12, 314-00972/12, 314-00973/12 us informo del següent: 

Atès que les totes les preguntes indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, conseqüentment, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat con-
venient respondre-les de manera conjunta per poder-ne facilitar la seva elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva comprensió i 
anàlisi.

Respecte a la pregunta 314-00970/12, d’acord amb l’article 21 de la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
la qual estableix els límits al dret d’accés a la informació pública, el DARP s’atén 
al punt 1.b d’aquesta llei el qual estableix que el dret d’accés a la informació públi-
ca pot ésser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació 
comporta un perjudici per a la investigació o la sanció de les infraccions penals, ad-
ministratives o disciplinàries.

En resposta a la pregunta 314-00971/12, el DARP, juntament amb el DTES, 
l’Ajuntament de Tordera i les entitats naturalistes han dut a terme una estreta col-
laboració per a una correcta restauració. La proposta de restauració inclou les se-
güents actuacions: 

a) Evitar qualsevol activitat a l’espai que pugui alterar o posar en perill les zones 
no afectades fins ara o els seus valors naturals objecte de protecció.

b) Només es permetrà la circulació pels camins que separen les parcel·les cadas-
trals 87 de la 88 i 87 de la 89, en l’àmbit de la zona Humida.

c) Retirar de forma immediata les deixalles, piles de residus, llaunes d’oli i de 
carburant.

d) Retirar sense arrossegar o trossejar, les capçades de pi pinyer amb mitjans 
manuals o mecànics, fora de la zona inundable.

e) Retirar les restes de brancatge en una franja aproximada de 10 metres al vol-
tant de les darreres poblacions pel que fa a les localitzacions de Senecio aquaticus,

f) No retirar les restes de tallada, els troncs, les piles de llenya i brancatge que 
estan fora de l’àmbit del rec principal o les basses inundables, per tal d’evitar noves 
pertorbacions.
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g) Restituir el règim hídric alterat i els nivells d’inundació per garantir la pre-
servació dels seus valors naturals, especialment pel que fa a la població d’amfibis i 
fauna herpetològica. En concret: 

g.1) Obstruir el desguàs immediatament per sobre del camí que separa les par-
cel·les 87 de la 88.

g.2) Obstruir l’eixida del desguàs del camí que passa entre les parcel·les 87 i 89. 
Es farà de la mateixa manera que el cas anterior, però immediatament per sota del 
camí. Es descarta un nivell d’inundació més gran, ja que podria negar excessiva-
ment alguns tàxons d’interès que hi són a tocar.

g.3) Fer entre dues i tres taparades, enrasades a l’alçada del terreny circumdant i 
transversals al camí al llarg de tota l’amplada del camí que s’ha obert pels treballs 
forestals, paral·lel a la roureda.

g.4) Recomanar l’ús de maquinària de dimensions petites, atesa l’escassa entitat 
dels moviments de terra i l’impacte que pot generar.

g.5) Garantir una vigilància d’obra acurada, així com un seguiment postrestau-
ració especialment pel que fa a l’eficiència de les intervencions sobre la hidrologia, 
així com senyalitzar la zona informant dels valors naturals de l’espai protegit, així 
com de les mesures correctives i preventives.

h) Restringir l’accés motoritzat per l’interior de la zona humida.
i) Dissenyar i dur a terme el seguiment de l’efecte de les mesures correctores i 

preventives sobre la hidrologia de l’espai, les poblacions de les diferents espècies, i 
els seus hàbitats, parant especial atenció al control d’espècies invasores, ateses les 
noves condicions generades per la desaparició de la coberta arbrada, establint un pla 
d’eradicació si cal. Aquest seguiment s’hauria de realitzar, almenys, durant 4 anys.

Donant resposta a la pregunta 314-00972/12, el DARP en matèria de protocol 
de neteja de franges perimetrals en zones protegides s’atén al règim d’autoritzacions 
dels aprofitaments forestals, el qual es troba regulat a la Llei 6/1988, de 30 de març, 
forestal de Catalunya i altra regulació específica de comunicació en els casos d’apro-
fitament per a ús domèstic i per aprofitaments en finques amb instruments d’orde-
nació forestal.

Així mateix, també s’atén la legislació que estableix mesures de prevenció d’in-
cendis forestals, el DECRET 64/1995, de 7 de març, la qual regula el procediment 
d’autoritzacions en els casos d’execució de treballs d’obertura i neteja de franges al 
voltant de nuclis habitats o de línies elèctriques.

Responent a la pregunta 314-00973/12, actualment la DARP s’atén al DECRET 
214/1987, de 9 de juny, el qual regula la declaració i les mesures de protecció dels 
arbres monumentals.

Així mateix, entre altres tasques entre el DARP i el DTES, aquest tema es troba 
en fase d’estudi i anàlisi conjunt entre la Direcció General d’Ecosistemes Forestals 
i Gestió del Medi i la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 
respectivament, per tal de coordinar els diferents aspectes mediambientals i sensi-
bilitats que engloba.

Barcelona, 4 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
la restitució de la zona de la roureda de Can Verdalet, a Tordera 
(Maresme), afectada per la tala d’arbres
314-00971/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00970/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
canviar el protocol de permisos de neteja de franges perimetrals en 
zones protegides
314-00972/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00970/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’una llei de 
patrimoni arbori monumental
314-00973/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00970/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Barcelona de 
Serveis Municipals ha rebut cap ajut de la Generalitat
314-00978/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00978/12 us in-
formo del següent:

L’Ordre ECF/300/2002, de 18 d’abril, de comptabilitat de la Generalitat de Ca-
talunya regula el regim jurídic de la comptabilitat i estableix en l’article 7, que la 
informació comptable dels diferents serveis de gestió econòmica i les oficines comp-
tables es conservaran durant sis anys, comptats a partir de la seva remissió a la Sin-
dicatura de Comptes.

Així, segons consta al sistema comptable corporatiu de la Generalitat de Cata-
lunya (GECAT), en el període que va des de l’1 de gener de 2011 fins a 31 de maig 
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de 2018 la Generalitat i els seus organismes autònoms no han concedit ni pagat cap 
subvenció o ajut a l’empresa Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

Barcelona, 31 d’agost de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes amb 
l’empresa adjudicatària del contracte administratiu CTTI-2017-177
314-00979/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-00979/12 i 
314-00980/12, atès que 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.

Pel que fa a l’àmbit gestionat pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació i d’acord amb la informació de que es disposa, s’han formalitzat 12 
contractes amb l’empresa Sopra des de l’any 2009.

L’import dels contractes és de 1.625.666,27 euros (sense IVA) en el període 
2009-2018.

Entre els objectius del Centre de Competència contractat hi ha el suport a la 
ciutadania pel que fa a la tramitació de la factura electrònica; atenció de consul-
tes, incidències i problemes, suport en la generació de factura especialment quan 
es produeixin modificacions en l’esquema efactura, o s’implantin noves extensions 
de factura electrònica, i el suport a l’administració en la relació amb la ciutadania 
(bàsicament empreses), per millorar els processos de facturació, la informació a in-
corporar en la factura, etc.

L’operativa de suport actual es basa en bústies genèriques de correu electrònic. 
En conseqüència, des de la signatura del contracte i fins a l’actualitat, el Centre de 
Competència en Administració Electrònica no ha estat utilitzant cap eina de gestió 
que tracti dades de caràcter personal, que no sigui el correu electrònic.

Les dades de caràcter personal a les quals el Centre de Competència en Admi-
nistració Electrònica té accés són de nivell baix i, per tant, s’apliquen les mesures 
corresponents a aquest nivell.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Jordi Puigneró Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llicències de 
l’empresa adjudicatària del contracte administratiu CTTI-2017-177  
per a tractar dades personals
314-00980/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00979/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes i els 
projectes per a donar un nou ús a les instal·lacions de la central 
tèrmica de Cercs (Berguedà)
314-01015/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01015/12 us in-
formo del següent:

Tenint en compte que el Departament d’Empresa i Coneixement no és el titular, 
l’antiga Central Tèrmica de Cercs està fora de servei i l’empresa Viesgo España, SL 
ha venut els seus actius en aquest àmbit. Ha deixat de ser una infraestructura elèctrica.

El Departament d’Empresa i Coneixement no ha rebut cap proposta ni projecte per 
donar un nou ús a les antigues instal·lacions de la tèrmica de Cercs a peu de la C-16.

Barcelona, 30 d’agost de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució 
d’obra de la segona fase de construcció de l’Institut Tordària, a 
Tordera (Alt Maresme)
314-01051/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01051/12, 314-
01052/12 i 314-01053/12 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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D’acord amb l’establert en el conveni signat entre el Departament d’Ensenya-
ment i l’Ajuntament de Tordera, l’aportació del Departament d’Ensenyament per 
l’execució de les obres corresponents a la segona fase de la construcció de l’Institut 
Tordària és d’un total de 1.657.799,36 euros.

L’Ajuntament de Tordera va certificar la recepció de l’obra el 19 d’abril de 2018, 
de manera que l’Institut Tordària està funcionant amb normalitat.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació 
administrativa de l’execució d’obra de la segona fase de construcció 
de l’Institut Tordària, a Tordera (Maresme)
314-01052/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01051/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista de 
la posada en marxa de l’Institut Tordària, de Tordera (Maresme)
314-01053/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01051/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la venda de butlletes 
de la Loto Ràpid en botigues de llaminadures, forns i locals de 
degustació
314-01061/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01061/12 us in-
formo del següent:

No es ven loteria Loto Ràpid en cap establiment que tingui com a objecte prin-
cipal la venda de llaminadures. Pel que fa als forns es ven de forma residual l’es-
mentada loteria en vint establiments (la majoria forns de degustació) d’acord amb 
la normativa vigent.

Barcelona, 31 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 el nombre 
d’inspeccions fetes per a evitar la venda de butlletes de la Loto Ràpid 
en llocs on hi ha menors en el període 2016-2018
314-01062/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13845 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01062/12 us in-
formo del següent:

Els agents venedors de la xarxa comercial de Loteria de Catalunya, reben la in-
formació sobre la temàtica del joc responsable, fent especial èmfasi a la prohibició 
de venda de loteria a menors d’edat, des del moment en què són autoritzats i inicien 
la seva activitat de comercialització de les loteries de la Generalitat.

En un escenari com el que es planteja en què un menor d’edat intenta jugar in-
degudament, l’agent venedor coneix la prohibició de venda de loteria a menors esta-
blerta legalment, així com també les conseqüències que li pot comportar la infrac-
ció d’aquesta prohibició. En aquest sentit, els agents venedors saben que la venda als 
menors de 18 anys està totalment prohibida, encara que vingui de part d’un familiar 
o que el venedor el conegui personalment. És més, si un menor d’edat ve acompa-
nyat d’un adult, la venda s’ha de gestionar amb la persona adulta, mai amb el menor.

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

Es fa avinent que, en els anys 2016, 2017 i 2018 (fins a la data), no s’ha rebut cap 
denúncia al Servei de Control del Joc i Apostes, ni consta cap denúncia presentada, 
ni acta aixecada per la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, ni cap expe-
dient informatiu o sancionador relacionat amb la venda de butlletes de Loto Ràpid 
en llocs on hi ha menors.

Barcelona, 31 d’agost de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en 
marxa de l’impost ambiental que grava els vehicles en funció de les 
emissions de diòxid de carboni
314-01065/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01065/12 i 314-
01066/12 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.

Impugnada la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, davant el Tribunal 
Constitucional, el Tribunal va aixecar la suspensió de determinats articles - entre els 
quals els que regulen l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 
de tracció mecànica– mitjançant la interlocutòria 36/2018, de 21 de març del 2018 
(BOE núm. 75 de 27 de març).

Tot i així, vigent aleshores la suspensió de l’autogovern aprovat pel Senat en 
virtut de l’article 155 de la Constitució Espanyola, no es va avançar en el desen-
volupament normatiu necessari per a l’aplicació efectiva de l’impost. L’impuls de 
desenvolupament normatiu va quedar aturat fins al 2 de juny de 2018. Només un cop 
recuperat l’autogovern, s’han pogut reprendre des de les unitats i òrgans responsa-
bles adscrits a la Secretaria d’Hisenda les actuacions oficials pertinents per tal d’ob-
tenir la informació necessària per a la implementació d’aquest impost.

És intenció del Govern procedir a l’exigibilitat de l’impost al més aviat possible, 
tot i que no preveiem que pugui ser possible aquest any 2018.

Barcelona, 31 d’agost de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en vigor de 
l’impost ambiental que grava els vehicles en funció de les emissions 
de diòxid de carboni
314-01066/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01065/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de cicles de 
formació professional superior i de grau mitjà
314-01078/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01078/12 us in-
formo del següent:

El mapa corresponent a l’oferta de cicles formatius de grau superior i de cicles 
formatius de grau mig, es pot consultar a la següent adreça d’Internet:

http://mapaescolar.gencat.cat/

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als 
cursos de cicles de formació professional superior en els centres 
públics
314-01079/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01079/12, 314-
01080/12, 314-01081/12 i 314-01082/12 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.

L’evolució de la ràtio en els ensenyaments de formació professional de grau mig 
i grau superior, desglossat per centres educatius públics i privats, durant el període 
comprès entre el curs escolar 2007-2008 i 2016-2017, es poden consultar en la se-
güent adreça d’Internet: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/siste-
ma-educatiu/curs-2016-2017/

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als 
cursos de cicles de formació professional superior en els centres 
privats
314-01080/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01079/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als 
cursos de cicles de formació professional de grau mitjà en els 
centres públics
314-01081/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01079/12.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/curs-2016-2017/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/curs-2016-2017/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als 
cursos de cicles de formació professional de grau mitjà en els 
centres privats
314-01082/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01079/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
percentatge de matriculació en els cicles de formació professional 
superior en els centres públics durant el període 2008-2018
314-01083/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01083/12, 314-
01084/12, 314-01085/12 i 314-01086/12 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 relació corresponent a l’evolució del percentatge de matriculació en els en-
senyaments de formació professional de grau mig i grau superior, desglossat per 
centres educatius públics i privats, durant el període comprès entre el curs escolar 
2007-2008 i 2016-2017, és la següent: 

Curs escolar

CFGM CFGS

Públic Privat Públic Privat

2016– 2017 74,5% 25,5% 65,9% 34,1%
2015– 2016 75,8% 24,2% 68,5% 31,5%
2014– 2015 75,8% 24,2% 66,7% 33,3%
2013– 2014 76,4% 23,6% 69,4% 30,6%
2012– 2013 80,7% 19,3% 70,6% 29,4%
2011– 2012 81,3% 18,7% 71,2% 28,8%
2010– 2011 79,7% 20,3% 70,6% 29,4%
2009– 2010 74,1% 25,9% 70,5% 29,5%
2008– 2009 72,0% 28,0% 70,6% 29,4%
2007– 2008 70,8% 29,2% 70,3% 29,7%

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
percentatge de matriculació en els cicles de formació professional 
superior en els centres privats durant el període 2008-2018
314-01084/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01083/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
percentatge de matriculació en els cicles de formació professional 
de grau mitjà en els centres públics durant el període 2008-2018
314-01085/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01083/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
percentatge de matriculació en els cicles de formació professional 
de grau mitjà en els centres privats durant el període 2008-2018
314-01086/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01083/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
graduació en els cicles de formació professional superior en els 
centres públics durant el període 2008-2018
314-01087/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01087/12, 314-
01088/12, 314-01089/12 i 314-01090/12 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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L’evolució del percentatge de graduació en els ensenyaments de formació profes-
sional de grau mig i grau superior, desglossat per centres educatius públics i privats, 
durant el període comprès entre el curs escolar 2007-2008 i 2016-2017, es poden 
consultar en la següent adreça d’Internet:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/siste-
ma-educatiu/curs-2016-2017/

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
graduació en els cicles de formació professional superior en els 
centres privats durant el període 2008-2018
314-01088/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01087/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
graduació en els cicles de formació professional de grau mitjà en els 
centres públics durant el període 2008-2018
314-01089/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01087/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
graduació en els cicles de formació professional de grau mitjà en els 
centres privats durant el període 2008-2018
314-01090/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01087/12.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/curs-2016-2017/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/curs-2016-2017/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa 
d’abandonament escolar en els cicles de formació professional 
superior en els centres públics
314-01091/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

Tram. 

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 314-01091/12, 314-
01092/12, 314-01093/12, 314-01094/12 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.

L’expressió abandonament prematur dels estudis es refereix a les persones d’entre 
18 i 24 anys entrevistades a l’Enquesta de la força de treball a la UE (en el cas català 
i espanyol, l’Enquesta de població activa) que compleixen les condicions següents: 
en primer lloc, el nivell més alt d’educació o formació que han assolit correspon al 
codis 0, 1 o 2 (menys que primària, primària i primera etapa d’educació secundària) 
de la classificació CINE-2011 (ISCED) i, en segon lloc, han declarat que no han re-
but cap educació o formació en les quatre setmanes precedents a l’entrevista.

L’indicador estadístic es calcula com la relació entre el nombre de joves que han 
abandonat prematurament els estudis, tal com ha quedat definit en el paràgraf ante-
rior, i el total de població del mateix grup d’edat de l’Enquesta de la força de treball, 
Enquesta de població activa en el cas català i espanyol. Les Enquestes es realitzen 
trimestralment, l’indicador s’obté de les mitjanes anuals de les dades trimestrals. Per 
a Catalunya es calcula la mitjana mòbil simple dels darrers quatre trimestres.

La classificació CINE-2011 va entrar en vigor l’any 2014 i els resultats anteriors 
a aquesta data s’han calculat amb la classificació CINE-97 (ISCED).

Les dades corresponents a l’abandonament prematur dels estudis es poden con-
sultar en la següent adreça d’Internet:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/europeus/
abandonament-prematur/

Atès que l’indicador europeu que calcula l’abandonament prematur dels estudis 
no permet identificar en quins ensenyaments s’ha produït l’abandonament, des del 
Departament d’Ensenyament s’està estudiant la possibilitat d’establir un indicador 
d’abandonament escolar en els ensenyaments postobligatoris a Catalunya.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa 
d’abandonament escolar en els cicles de formació professional 
superior en els centres privats
314-01092/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01091/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa 
d’abandonament escolar en els cicles de formació professional de 
grau mitjà en els centres públics
314-01093/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01091/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa 
d’abandonament escolar en els cicles de formació professional de 
grau mitjà en els centres privats
314-01094/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01091/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació del 
personal de l’Institut d’Estadística de Catalunya
314-01095/12

Proponent: Antonio Espinosa Cerrato, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01095/12 us in-
formo del següent:

L’IDESCAT compta amb un 82% de treballadors amb diplomatura, enginyeria, 
llicenciatura o grau. Dels quals, gairebé el 20% tenen titulació en estadística o in-
vestigació en tècniques de mercat.

Fem avinent que la diplomatura en Estadística es va iniciar, en el sistema univer-
sitari de Catalunya, en els cursos acadèmics 1990-1991 (Universitat Politècnica de 
Catalunya) i 1991-1992 (Universitats de Barcelona i Autònoma de Barcelona). I els 
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graus en Estadística i en Estadística Aplicada, en els cursos acadèmics 2009-2010 
(Universitat de Barcelona) i 2010-2011 (Universitat Autònoma de Barcelona). La 
manca de titulació oficial en Estadística a nivell de llicenciatura ha fet que en molts 
casos fos convenient contractar llicenciats amb altres titulacions que presenten co-
neixements en estadística.

Des de l’1 de gener de 2011 i fins a 25 de juny de 2018, han ingressat al servei 
de l’Idescat 48 persones. A 1r de gener de 2011, la plantilla de l’Idescat era de 113 
persones. A 25 de juny de 2018, de 94.

Els criteris de selecció utilitzats han estat la més exacte adequació dels perfils 
professionals dels candidats/es als requeriments dels llocs a proveir i, en determi-
nats llocs de treball (per raó d’especificitats vinculades a la forma d’exercici del 
lloc), també s’han analitzat les competències professionals dels candidats/des. Tots 
aquests llocs de treball han estat oferts i gestionats seguint el procediment que té 
establert la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 31 d’agost de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació del pati 
de l’Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès)
314-01134/12

Proponent: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01134/12, 314-
01135/12, 314-01136/12 i 314-01137/12 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.

El Departament d’Ensenyament encarregarà la redacció del projecte executiu per 
la construcció de l’Escola Badalona Port quan l’Ajuntament de Badalona posi a dis-
posició el solar necessari per la construcció d’aquesta.

D’acord amb l’establert en la Moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Bada-
lona, el 24 d’abril de 2018, s’insta al propietari del solar, proposat en primera opció 
per l’Ajuntament de Badalona, a lliurar el més aviat possible el projecte de descon-
taminació a l’Agència Catalana de Residus per tal que aquesta pugui portar a terme 
l’estudi de descontaminació del solar de Can Badrines, on s’ha d’ubicar la construc-
ció definitiva de l’Escola Badalona Port, i veure si es pot realitzar la descontamina-
ció d’aquest en dues fases.

Paral•lelament l’Ajuntament de Badalona treballarà en l’adequació de la parcel·la 
situada al carrer Monturiol cantonada Eduard Maristany de Badalona, com a opció 
alternativa per a la ubicació de l’Escola Badalona Port en el cas que no sigui possible 
la descontaminació en dues fases del solar en qüestió.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació 
pressupostària per al projecte d’ampliació del pati de l’Escola 
Badalona Port, de Badalona (Barcelonès)
314-01135/12

Proponent: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01134/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
amb l’AMPA i la direcció de l’Escola Badalona Port, de Badalona 
(Barcelonès), per a informar sobre el projecte d’ampliació del pati
314-01136/12

Proponent: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01134/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
construir un institut al districte de Badalona (Barcelonès) on hi ha 
l’Escola Badalona Port
314-01137/12

Proponent: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01134/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius en què s’han produït casos d’abusos sexuals a menors en 
el període 2012-2017
314-01138/12

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01138/12 us in-
formo del següent

El Departament d’Ensenyament ha tingut constància d’una sentència condemna-
tòria ferma per delicte d’abús sexual a menors, durant l’any 2013.
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Els fets que han derivat en l’única sentència condemnatòria ferma es van produir 
en un centre del servei territorial d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions 
del comitè interdepartamental de seguiment i coordinació dels 
protocols sobre abusos sexuals a menors o qualsevol altra forma de 
maltractament en el període 2016-2018
314-01139/12

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 conjunta a les preguntes escrites, amb Número 
de Tramitació: 314-01139/12 i 314-01140/12, ambdues incloses, us trameto, en do-
cument annex, la informació facilitada per la Direcció General de Coordinació In-
terdepartamental.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
Per tal de donar compliment a la Resolució 576/XI del Parlament de Catalunya, 

sobre l’activitat del Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels 
Protocols Existents en Matèria d’Abús Sexual a Menors o qualsevol altra Forma 
de Maltractament, es van publicar al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
(BOPC 452, de 29 de juny de 2017) totes les actes aprovades de les reunions del 
Comitè.

Per altra banda, en compliment de la sol·licitud d’informació que va presentar el 
grup parlamentari de Ciutadans al Departament de la Presidència a mitjans del mes 
de maig d’enguany, se’ls va fer arribar còpia de totes les actes esmentades –que ja 
estaven publicades al BOPC– també se’ls va adjuntar còpia del Protocol Marc d’Ac-
tuacions Contra el Maltractament a Infants i Adolescents a Catalunya, que va ser 
aprovat per Acord de Govern el 18 de juliol de 2017, i que va ser fruit dels treballs 
del Comitè.

Aquest protocol és l’instrument bàsic per garantir uns estàndards mínims en 
l’atenció dels infants i els adolescents víctimes de maltractament, amb independèn-
cia del seu sexe, nacionalitat, discapacitat, condició social i ubicació territorial. Fixa 
el conjunt de procediments que s’han de seguir per part dels departaments implicats 
tot abordant la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació i la coordinació en 
les diferents fases d’intervenció.

L’aprovació i posada en marxa del protocol pretén millorar la resposta coordina-
da dels departaments de Treball, Afers Socials i Famílies; Justícia; Interior; Salut, i 
Ensenyament davant de casos de maltractament d’infants i adolescents. En cas que 



BOPC 149
17 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 155 

es detectin disfuncions en l’aplicació del protocol marc, es revisaran els mecanismes 
endegats i es modificaran, si s’escau, en el si del Comitè.

Ester Obach i Medrano, directora

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
d’actuació acordades en les reunions del comitè interdepartamental 
de seguiment i coordinació dels protocols sobre abusos sexuals a 
menors o qualsevol altra forma de maltractament
314-01140/12

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01139/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació i les 
mesures davant l’augment d’alumnes i la manca de personal docent 
en l’educació secundària obligatòria
314-01145/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01145/12 314-
01147/12, 314-01148/12, 314-01149/12, 314-01151/12 i 314-01153/12 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.

El Departament d’Ensenyament actualitza la planificació de dotacions de perso-
nal docent en funció de les necessitats d’escolarització cada any, i és en aquest mo-
ment quan es fa evident la manca docents, sobretot en determinades especialitats.

Des del Departament d’Ensenyament s’han endegat campanyes publicitàries per 
incrementar el nombre de docents disponibles en la borsa de treball de personal do-
cent, però tot i això la quantitat continua sent insuficient.

Tenint en compte la situació exposada, i com a mesura excepcional, des del De-
partament d’Ensenyament s’ha hagut de contractar personal que disposa de la titu-
lació universitària requerida, que dona compliment als principis de mèrit i capacitat 
establerts per l’exercici de la funció pública, però que no disposa del màster de for-
mació del professorat finalitzat.

L’objectiu és comptar amb el personal suficient en la borsa de treball docent per 
poder impartir les diferents especialitats i que pugui ser nomenat en condicions d’i-
gualtat i no haver de recórrer a la contractació directa de personal docent que es va 
produir en el curs 2017-2018.
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No es tracta d’una mesura en detriment de la professió docent, ni entenem que 
sigui una mesura que atempti contra la igualtat d’oportunitat de l’alumnat, perquè 
la decisió adoptada es basa en que un dels requisits per a ser inclòs/a a la borsa de 
treball de personal docent siguin més flexible en algunes especialitats en concret i 
per un temps determinat.

El personal docent que accedeix a la borsa en aquestes condicions ha de certifi-
car el seu compromís de cursar-lo i acreditar-lo en un termini establert, si no ho fes 
seria exclòs/a de la borsa de personal docent.

També cal tenir en compte que l’oferta dels diferents màsters de formació del 
professorat és competència de les diferents universitats, i la seva planificació es rea-
litza per períodes de tres anys, amb la coordinació de la Direcció General d’Univer-
sitats del Departament d’Empresa i Coneixement.

Actualment des del Departament d’Ensenyament i des del Departament d’em-
presa i Coneixement s’està treballant en l’elaboració de l’oferta de màsters pels pro-
pers tres anys que ha de donar resposta a la demanda prevista.

El Departament d’Ensenyament posa a disposició de tot el personal docent un 
Pla de Formació Permanent per reforçar la formació del personal docent i millorar 
la qualitat en el desenvolupament de la seva funció.

En relació amb la previsió d’implementar «mesures com que la borsa d’inte-
rins estigui oberta durant tot l’any a les diferents especialitats, com venia dema-
nant CCOO des de 2015», cal puntualitzar que el que ha demanat CCOO a la Mesa 
Sectorial de personal docent és que en les convocatòries per a l’accés a la borsa els 
terminis de presentació de sol·licituds siguin més llargs i que s’obri a totes les espe-
cialitats docents.

El Departament d’Ensenyament ha previst que a partir de l’inici del curs 2018-
2019 s’implementi un nou sistema que mantingui la borsa de personal docent oberta 
durant tot el curs escolar en aquelles especialitats on el nombre de personal dispo-
nible sigui baix.

Pel que fa a la possibilitat que mestres d’educació primària puguin passar a im-
partir determinades matèries en el primer cicle d’educació secundària (ESO), el di-
rector general de Professorat i Personal de Centres Públics va dictar una Resolució 
el 7 maig de 2018 en virtut de la qual es publiquen les titulacions acadèmiques que 
habiliten als funcionaris de carrera per impartir les especialitats de llengua catalana 
i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques del cos de professors d’en-
senyament secundari en els dos primers cursos de l’ESO.

En aquest sentit, els mestres habilitats podran obtenir destinació provisional per 
al curs 2018-2019 d’acord amb el procediment específic previst a l’apartat 5.f) de la 
Resolució ENS/862/2018, de 25 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre 
l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2018 per 
al personal docent. En aquest procediment han estat seleccionats un total de 100 
mestres en conjunt de les tres especialitats esmentades.

Aquesta habilitació es fa d’acord amb l’establert en una resolució administrativa 
i no en virtut de cap norma amb rang de llei, tot i així, els requisits per l’habilita-
ció han estat els establerts en el Decret 67/1996, de 20 de febrer, pel qual es regula 
l’adscripció dels mestres al primer cicle de l’ESO (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996) 
en aplicació de la disposició transitòria quarta de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE). I la disposició transitòria 
primera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació (LOE) que va establir 
la continuïtat i mobilitat dels mestres a llocs dels dos primers cursos de l’ESO en 
instituts.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
del desenvolupament correcte de la tasca docent del nou personal 
que no disposa del màster de formació del professorat d’educació 
secundària obligatòria i batxillerat
314-01147/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01145/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la igualtat 
d’oportunitats dels alumnes pel fet de tenir professors amb o 
sense el màster de formació del professorat d’educació secundària 
obligatòria i batxillerat
314-01148/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01145/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desprestigi que 
pot comportar per a la professió docent el fet de contractar personal 
insuficientment qualificat per a la docència
314-01149/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01145/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de 
més professors per a atendre la diversitat a les aules a l’hora de 
programar noves places docents
314-01150/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01150/12 us in-
formo del següent:

En el marc del desplegament del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció 
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, durant els propers 
4 anys i d’acord amb el contingut de la memòria d’avaluació de l’impacte del Decret 
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150/2017, el Departament d’Ensenyament ha previst un increment progressiu dels 
recursos intensius en els centres educatius de Catalunya.

Tenint en compte les característiques dels propis centres i les necessitats detecta-
des en aquests, el Departament d’Ensenyament ha previst un increment d’un total de 
105,5 dotacions en centres educatius públics i un total de 35,5 dotacions en centres 
educatius concertats, per al curs escolar 2018-2019.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que 
la borsa de professors interins de les diferents especialitats estigui 
oberta tot l’any
314-01151/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01145/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat 
que mestres d’educació primària ocupin temporalment places de 
secundària atesa la situació de necessitat extraordinària
314-01153/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01145/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta de 
la interventora general de la Generalitat a un requeriment sobre 
l’augment salarial d’assessors i alts càrrecs del Govern
314-01172/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01172/12 fins a 
la 314-01176/12 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.



BOPC 149
17 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 159 

El secretari d’Estat d’Hisenda va enviar un requeriment en data 6/2/2018 a la in-
terventora general de la Generalitat en el que sol·licita la següent informació en rela-
ció als pagaments realitzats al Director de l’Institut d’Estudis d’Autogovern, senyor 
Carles Viver i Pi-Sunyer

«La totalitat dels pagaments efectuats per qualsevol concepte al senyor Carles 
Viver i Pi-Sunyer per part de l’Institut d’Estudis d’Autogovern (IEA) durant els anys 
2015, 2016 i 2017, així com que s’especifiqui el tipus de relació jurídic laboral que 
mantenia amb l’IEA durant aquests anys. Sol·licita si havia celebrat amb l’IEA o 
amb la Generalitat algun tipus de contracte menor, d’obra o serveis o similar. En 
aquest cas sol·licita que se li trameti còpia dels expedients complets i còpia del pro-
ducte obtingut amb aquests contractes».

La interventora general va respondre a aquest requeriment en data 8/2/2018 i in-
forma al secretari d’Estat del següent:

Consultat el programa corporatiu de gestió de personal (GIP) el senyor Carles 
Viver i Pi-Sunyer ha mantingut les següents relacions jurídiques laborals amb la Ge-
neralitat de Catalunya:

– El 4 de març de 2004 té la vinculació d’alt càrrec com a director de l’Institut 
d’Estudis Autonòmics (posteriorment denominat Institut d’Estudis d’Autogovern).

– Del 26 de febrer del 2015 fins el 2 de març de 2016 té vinculació d’alt càrrec 
com Comissionat per a la Transició Nacional.

– L’1 de novembre de 2017 es cessat com director de l’Institut d’Estudis de l’Au-
togovern. A partir d’aquesta data no manté cap relació jurídica laboral ambla Gene-
ralitat de Catalunya.

S’informa al secretari d’Estat de les nòmines percebudes pel senyor Carles Vi-
ver i Pi-Sunyer durant els anys 2015, 2016 i 2017, en funció dels diferents llocs de 
treball que va ocupar.

En data 15/2/2018 el secretari d’Hisenda sol·licita un aclariment sobre la nòmi-
na del mes de juliol del 2017 del senyor Carles Viver i Pi-Sunyer ja que detecta un 
increment respecte el mes anterior i posterior: la nòmina del mes de juliol de 2017 
va ser de 9.538,60€ bruts, quant la nòmina del mes de maig va ser de 8.859,43€ i la 
d’agost va ser de 8.948,19€.

La interventora general respon a aquest segon requeriment en data 20/2/2018 i 
informa al secretari d’Estat que l’increment de la nòmina del mes de juliol es deu a 
l’abonament de la diferència de la paga extraordinària, pagada el mes de juny, amb 
l’increment de l’1% del salari que va establir la Llei de pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per l’exercici 2017 (Llei 4/2017, de 28 de març). Aquest abonament 
extraordinari de la nòmina del mes de juliol va afectar a tots els treballadors de la 
Generalitat.

Informem que la relació de personal eventual i les seves retribucions es poden 
consultar al portal de la transparència de la Generalitat:

http://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Funcio-publica/alts-carrecs-i-di-
rectius/relacio-dalts-carrecs-personal-directiu-personal-eventual-i-les-seves-retri-
bucions/ 

La informació sobre la producció de l’Institut d’Estudis d’Autogovern està dis-
ponible al seu lloc web:

http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/desenvolupament_autogo-
vern/institut-destudis-autogovern/

Barcelona, 31 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’augment salarial al 
president del Consell Assessor per a la Transició Nacional
314-01173/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01172/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els increments 
retributius dels assessors jurídics i polítics del Govern
314-01174/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01172/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els conceptes de 
l’increment retributiu dels assessors del Govern
314-01175/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01172/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les publicacions i 
els informes dels assessors del Govern
314-01176/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01172/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
denunciar la concessió de llicències per a extraure coral vermell en 
aigües sota jurisdicció de l’Administració de l’Estat
314-01179/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01179/12, conjun-
tament amb les preguntes amb número de tramitació 314-01180/12, 314-01181/12, 
314-01182/12, 314-01183/12, 314-01184/12, 314-01185/12 i 314-01186/12 us informo 
del següent: 

Atès que les totes les preguntes indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, conseqüentment, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat con-
venient respondre-les de manera conjunta per poder-ne facilitar la seva elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva comprensió i 
anàlisi.

La Direcció General de Pesca, en relació a la pregunta parlamentària 314-
01179/12 exposa que: 

Per afrontar la problemàtica ocasionada arran de les concessions de les 12 llicèn-
cies per a l’extracció de corall, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, abans 
de la publicació de la resolució va efectuar les següents accions: 

1) El director general de la DGPAM va instar, davant la directora general de re-
cursos marins del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a no con-
cedir les 12 autoritzacions als corallers per extreure corall vermell a les aigües ex-
teriors entre Arenys de Mar i Begur.

2) Posteriorment, es van efectuar esmenes als esborranys de concessions en el 
mateix sentit de rebutjar la concessió de les 12 autoritzacions.

3) Finalment, el 4 de maig de 2018, el secretari general del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va presentar un recurs d’alçada davant la 
titular del Ministeri de Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en relació a la 
Resolució del secretari general de Pesca de 6 d’abril de 2018 per la qual s’atorga au-
torització a 12 corallers per extreure corall vermell a les aigües exteriors compreses 
entre la línia E/W d’Arenys de Mar i el cap de Begur.

En resposta a la pregunta 314-01180/12, el Departament de Territori i Sostenibi-
litat, mitjançant científics experts de l’I.C.M. i de la Universitat de Barcelona, tenen 
un contracte de seguiment en les zones de parc natural.

Per part de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, s’ha iniciat la trami-
tació d’un contracte de seguiment i estat de les poblacions de la zona del Montgrí 
i de la zona de les Illes Formigues (aquest darrer està fora de l’àmbit competencial 
de la Generalitat de Catalunya) i es fa el desenvolupament de les competències en 
protecció del litoral.

Pel que fa la pregunta 314-01181/12, des del 2017, en el nou marc de la moratòria, 
s’ha treballat molt intensament des de la DG, la qual promou la coordinació entre els 
diferents cossos habilitats per al control i inspecció en matèria i afers marítims a la 
zona de Girona amb l’objectiu de optimitzar esforços i recursos en el control sobre 
l’activitat extractiva de corall vermell a Catalunya. En aquest sentit, des de la seva 
creació, periòdicament es realitzen reunions de coordinació tècniques i operatives 
entre els diferents cossos per maximitzar l’eficàcia de la funció inspectora i garan-
tir el compliment de la moratòria a l’extracció de corall vermell en les aigües de la 
nostra jurisdicció.
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En referència a la pregunta 314-01182/12, en el marc de les actuacions d’inspec-
ció en matèria de pesca i afers marítims que s’han fet arribar al Departament per a 
la seva instrucció, s’han decomissat un total de 43,83 kg de corall vermell entre els 
anys 2013 i 2017.

En resposta a la pregunta 314-01183/12, com ja hem apuntat anteriorment en 
aquest mateix document, des del 2017, en el nou marc de la moratòria, s’ha treballat 
molt intensament des de la DG per tal de promoure la coordinació entre els diferents 
cossos habilitats per al control i inspecció en matèria i afers marítims a la zona de 
Girona amb l’objectiu de optimitzar esforços i recursos en el control sobre l’activi-
tat extractiva de corall vermell a Catalunya. En aquest sentit, des de la seva creació, 
periòdicament es realitzen reunions de coordinació tècniques i operatives entre els 
diferents cossos de la Generalitat de Catalunya (Cos d’Agents Rurals, Cos de Mos-
sos d’Esquadra i Inspectors de Pesca i Afers Marítims) per maximitzar l’eficàcia de 
la funció inspectora i garantir el compliment de la moratòria a l’extracció de corall 
vermell en les aigües de la nostra jurisdicció. Gràcies a aquesta optimització dels 
recursos en el marc del nou dispositiu permanent de coordinació s’ha incrementat 
substancialment el nombre d’intervencions sobre el terreny.

En referència a la pregunta 314-01184/12, durant el 2017 la DG de Pesca i Afers 
Marítims va encarregar a la comunitat científica l’elaboració d’un Protocol de Res-
tauració del coral·ligen per poder reimplantar a l’ecosistema marí les colònies de 
corall vermell decomissades fruit de la inspecció en matèria de pesca i afers marí-
tims. Així mateix, per poder actuar el més ràpidament possible de cara a garantir 
l’èxit de possibles actuacions de restauració, la DG de Pesca i Afers Marítims també 
va promoure la formació necessària al Cos d’Agents Rurals.

Pel que fa a la pregunta 314-01185/12, amb l’objectiu d’aplicar el coneixement 
científic actual per a la millora dels ecosistemes marins, el 2017 la DG de Pesca i 
Afers Marítims va encarregar a la comunitat científica l’elaboració d’un Protocol de 
Restauració del coral·ligen, centrat en la reimplantació als ecosistemes marins de 
dues espècies estructurants de l’habitat, el corall vermell i les gorgònies vermelles. 
Aquest protocol es troba disponible al web del DARP.

Responent a la pregunta 314-01186/12, malgrat que l’educació ambiental no són 
competències de la DG de Pesca i Afers Marítims, entenem que la sensibilització 
de la importància de conservar els nostres ecosistemes és un tema transversal. En 
aquest sentit, en el marc de les nostres competències en matèria de pesca, afers ma-
rítims i protecció d’hàbitats d’interès pesquer, la DG de Pesca i Afers Marítims ha 
elaborat documents divulgatius sobre el coral·ligen, ha organitzat una jornada sobre 
el coral·ligen com a hàbitat d’interès pesquer destinat a col·lectius d’activitats sub-
aquàtiques, ha participat en diversos cursos de guies subaquàtics de Parcs Naturals 
i actualment està treballant en l’elaboració de cartells i material divulgatiu sobre 
l’hàbitat.

Barcelona, 4 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té cap programa 
de seguiment de les poblacions de coral vermell en aigües de la seva 
jurisdicció
314-01180/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01179/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que 
destina a evitar l’extracció furtiva de coral vermell en aigües de la 
seva jurisdicció
314-01181/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01179/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de coral 
vermell extret furtivament que ha requisat els darrers cinc anys
314-01182/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01179/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar els recursos per a evitar l’extracció furtiva de coral 
vermell
314-01183/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01179/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
desenvolupar plans de reforestació de coral vermell
314-01184/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01179/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a 
replantar coral vermell
314-01185/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01179/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament 
de campanyes d’educació ambiental sobre la importància de 
conservar el coral vermell i la biodiversitat marina
314-01186/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01179/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs 
de treball de designació política ocupats per dones als departaments 
de la Generalitat en el període 2011-2017
314-01191/12

Proponent: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01191/12 a 314-
00195/12, atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informa-
cions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat 
convenient de respondre-les de manera conjunta.

La informació sol·licitada es troba en el Banc de dades d’Ocupació Pública a la 
següent adreça http://analisiocupaciopublica.gencat.cat/

El Banc de dades d’ocupació pública (BDOP) és un instrument analític que recull 
el recompte de personal i la informació estadística dels empleats de les diferents ad-
ministracions i organismes públics catalans en una única base de dades, oberta i reu-
tilitzable. L’aplicació és, sens dubte, un referent en matèria de transparència, atès que 
el nivell de detall i usabilitat de la informació que el Banc de dades posseeix sobre 
els efectius que treballen a les institucions catalanes, permet als usuaris sobrepassar 
àmpliament els estàndards habituals d’informació que en aquesta matèria ofereixen 
les administracions del nostre entorn, tant a nivell estatal com internacional.

Des de l’any 2012, s’inclou com a Estadística oficial l’activitat sota el nom d’Es-
tadística de personal de l’administració. Aquesta activitat és la font de l’actual Banc 
de dades d’ocupació pública, amb la qual cosa, les dades publicades en el BDOP 
són la referència oficial pel que fa al recompte de personal de l’administració pú-
blica catalana. Aquest fet dota d’especial rellevància a totes aquestes dades ja que 
es consideren la principal font d’informació estadística en aquest àmbit, alhora que 
dota de la potestat legislativa necessària per a l’obtenció de la informació i protegeix 
aquestes dades a través de la figura del secret estadístic regulada en la Llei 23/1998.

El Banc de dades incorpora una sèrie de meta informació que ajuda a la seva 
comprensió i el defineix amb detall. Recomanem la lectura d’aquesta informació 
per poder-ne fer una interpretació acurada de la informació que el Banc de dades 
incorpora.

No obstant, i atès el nivell de detall de les preguntes referenciades, ha estat ne-
cessari fer diferents consultes als sistemes d’informació que alimenten el BDOP i 
creuar les dades obtingudes, de manera que els resultats es presenten en els annexos 
següents:

http://analisiocupaciopublica.gencat.cat/
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Annex 314-01191/12 - Conté la relació de llocs de treball de designació política 
ocupats per dones als departaments de la Generalitat, i percentatge respecte del to-
tal, desglossat per departament, tipus de lloc i càrrec, a data 31 de desembre de 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017. Es pot consultar a l’enllaç https://gencat-my.sha-
repoint.com/: b: /g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/
EXB-tGqBQQdBkNLdDl7D68gBxL9wCBuSnsULlJDoeP2-9g?e=znP1bB

Annex 314-01192/12 (A) - Conté la informació dels llocs de designació política 
ocupats per dones de les entitats autònomes comercials i administratives i del Ser-
vei Català de la Salut, i percentatge respecte del total, desglossat per departament, 
entitat, tipus de lloc i càrrec, a data 31 de desembre de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 i 2017. Es pot consultar a l’enllaç https://gencat-my.sharepoint.com/: b: /g/per-
sonal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EYzX3K7Im_JAtrvd-
QvhabY4BKZUu6VmozTd6Ik48x-Lz8Q?e=2PYKFN

Annex 314-01192/12 (B) - Conté la informació sobre els llocs de designació polí-
tica ocupats a les entitats de l’Administració de la Generalitat en qualitat de director, 
gerent o altres categories anàlogues previstes als estatuts. Es pot consultar a l’enllaç

https://gencat-my.sharepoint.com/: b: /g/personal/relacions_institucionals_politi-
quesdigitals_gencat_cat/EatL9TfGdVtMmbMoqjJyxIUB5w6L5BPPei_gMK2r3e-
GoXw?e=MEjrnN

La regulació que identifica aquest tipus de personal és la disposició addicional 
21a de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, finance-
res i del sector públic.

Segons aquesta norma són personal directiu del sector públic les persones que, en 
règim de dedicació única o principal, ocupen llocs o càrrecs qualificats expressament 
com a directius en les normes de creació o regulació de les entitats, que impliquen 
l’exercici de funcions d’especial responsabilitat gerencial o executiva, enteses com a 
funcions que comporten participació directa en la definició i execució de polítiques 
públiques relatives als objectius generals o estratègics i que comprometin externament 
l’organització.

Així mateix, actuen sota la dependència exclusiva del màxim òrgan de govern o 
exerceixen funcions amb autonomia i responsabilitat limitades per les instruccions 
o els criteris emesos per aquests màxims òrgans de govern.

En conseqüència es tracta de persones per cada entitat que rep el nom genèric de 
màxim responsable executiu / màxima responsable executiva i, puntualment, el de 
responsable estratègic de l’àmbit d’actuació de l’entitat.

El nom genèric emprat per a la identificació d’aquest personal és el de càrrecs 
concrets de director/a, director/a general, director/a executiu/iva, gerent o altres as-
similables, o el vincle administratiu (nomenament d’alt càrrec) o laboral (contracte 
d’alta direcció), queden subsumits dins del concepte genèric de màxim responsable 
executiu / màxima responsable executiva.

Annex 314-01193/12 (A) - Conté la informació dels llocs de treball de personal 
funcionari dels departaments i organismes autònoms de la Generalitat de Catalu-
nya ocupats per dones (amb vinculació administrativa, ja sigui, funcionària o interi-
na) i el percentatge respecte el total, desglossats per departaments, cossos, nivells 
i llocs de comandament, a data 31 de desembre de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 i 2017. Es pot consultar a l’enllaç https://gencat-my.sharepoint.com/: b: /g/per-
sonal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EbRU7C5uuOhDkkC-
4va-7j3YBAU3230wzE8filPsFBpfFxA?e=wQTO03

Annex 314-01193/12 (B) - Conté la informació agregada dels llocs de treball de 
personal funcionari del sector públic de la Generalitat que inclou les entitats de dret 
públic subjectes a dret privat, societats mercantils, consorcis, fundacions i altres ens 
dels del sector públic amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya, 
ocupats per dones i percentatge respecte el total, a data 31 de desembre de 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017. Es pot consultar a l’enllaç

https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EXB-tGqBQQdBkNLdDl7D68gBxL9wCBuSnsULlJDoeP2-9g?e=znP1bB
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EXB-tGqBQQdBkNLdDl7D68gBxL9wCBuSnsULlJDoeP2-9g?e=znP1bB
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EXB-tGqBQQdBkNLdDl7D68gBxL9wCBuSnsULlJDoeP2-9g?e=znP1bB
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EYzX3K7Im_JAtrvdQvhabY4BKZUu6VmozTd6Ik48x-Lz8Q?e=2PYKFN
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EYzX3K7Im_JAtrvdQvhabY4BKZUu6VmozTd6Ik48x-Lz8Q?e=2PYKFN
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EYzX3K7Im_JAtrvdQvhabY4BKZUu6VmozTd6Ik48x-Lz8Q?e=2PYKFN
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EatL9TfGdVtMmbMoqjJyxIUB5w6L5BPPei_gMK2r3eGoXw?e=MEjrnN
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EatL9TfGdVtMmbMoqjJyxIUB5w6L5BPPei_gMK2r3eGoXw?e=MEjrnN
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EatL9TfGdVtMmbMoqjJyxIUB5w6L5BPPei_gMK2r3eGoXw?e=MEjrnN
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EbRU7C5uuOhDkkC4va-7j3YBAU3230wzE8filPsFBpfFxA?e=wQTO03
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EbRU7C5uuOhDkkC4va-7j3YBAU3230wzE8filPsFBpfFxA?e=wQTO03
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EbRU7C5uuOhDkkC4va-7j3YBAU3230wzE8filPsFBpfFxA?e=wQTO03
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https://gencat-my.sharepoint.com/: b: /g/personal/relacions_institucio-
nals_pol it iquesdigita ls_gencat_cat /EZc-HSy-9VdHqVPR7xubsp8Byl-
XY9k-QaD9Sb5-F6NkUVg?e=w35ODu

Annex 314-01194/12 (A) - Conté la informació dels llocs de treball de personal 
laboral fix dels departaments i organismes autònoms de la Generalitat de Catalu-
nya, ocupats per dones i el percentatge respecte el total, desglossats per departament 
i categoria laboral, a data 31 de desembre de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 
2017. Es pot consultar a l’enllaç https://gencat-my.sharepoint.com/: b: /g/personal/re-
lacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EUaQ8MIyAgpAkAFYRO5i-
LIoBsZ7rxKrBoiu5x6GeCf16pw?e=It3Y7l

Annex 314-01194/12 (B) - Conté la informació agregada dels llocs de treball de 
personal laboral fix del sector públic de la Generalitat que inclou les entitats de dret 
públic subjectes a dret privat, societats mercantils, consorcis, fundacions i altres ens 
dels del sector públic amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya, 
ocupats per dones i percentatge respecte el total, a data 31 de desembre de 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017. Es pot consultar a l’enllaç

https://gencat-my.sharepoint.com/: b: /g/personal/relacions_institucionals_poli-
tiquesdigitals_gencat_cat/Ed7QUcC1C0pEn1YlnJ5N_3YBYhkfkN2Ng7nIDIRjq-
C67Eg?e=laX1A5

Annex 314-01195/12 (A) - Conté la informació dels llocs de treball de personal 
laboral temporal, dels departaments i organismes autònoms de la Generalitat de Ca-
talunya, ocupats per dones i el percentatge respecte el total, desglossats per depar-
tament i categoria laboral, a data 31 de desembre de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 i 2017. Es pot consultar a l’enllaç https://gencat-my.sharepoint.com/: b: /g/per-
sonal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EfQiuI4YRMBOlwE-
QPUWHuTkBcGdlEr4MsCpHENrWcfzj2w?e=Q0se4W

Annex 314-01195/12 (B) - Conté la informació agregada dels llocs de treball de 
personal laboral temporal del sector públic de la Generalitat que inclou les entitats 
de dret públic subjectes a dret privat, societats mercantils, consorcis, fundacions i 
altres ens dels del sector públic amb participació majoritària de la Generalitat de Ca-
talunya, ocupats per dones i percentatge respecte el total, a data 31 de desembre de 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017. Es pot consultar a l’enllaç

https://gencat-my.sharepoint.com/: b: /g/personal/relacions_institucionals_politi-
quesdigitals_gencat_cat/EXY_eWBC4W5PjD5y2TeAXEwB4nqmJhKL3-m3YMk-
dk7SkLw?e=OTF8gu

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Jordi Puigneró Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs 
de treball de designació política ocupats per dones a les entitats 
dependents dels departaments de la Generalitat en el període 2011-
2017
314-01192/12

Proponent: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01191/12.

https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EZc-HSy-9VdHqVPR7xubsp8BylXY9k-QaD9Sb5-F6NkUVg?e=w35ODu
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EZc-HSy-9VdHqVPR7xubsp8BylXY9k-QaD9Sb5-F6NkUVg?e=w35ODu
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EZc-HSy-9VdHqVPR7xubsp8BylXY9k-QaD9Sb5-F6NkUVg?e=w35ODu
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EUaQ8MIyAgpAkAFYRO5iLIoBsZ7rxKrBoiu5x6GeCf16pw?e=It3Y7l
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EUaQ8MIyAgpAkAFYRO5iLIoBsZ7rxKrBoiu5x6GeCf16pw?e=It3Y7l
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EUaQ8MIyAgpAkAFYRO5iLIoBsZ7rxKrBoiu5x6GeCf16pw?e=It3Y7l
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/Ed7QUcC1C0pEn1YlnJ5N_3YBYhkfkN2Ng7nIDIRjqC67Eg?e=laX1A5
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/Ed7QUcC1C0pEn1YlnJ5N_3YBYhkfkN2Ng7nIDIRjqC67Eg?e=laX1A5
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/Ed7QUcC1C0pEn1YlnJ5N_3YBYhkfkN2Ng7nIDIRjqC67Eg?e=laX1A5
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EfQiuI4YRMBOlwEQPUWHuTkBcGdlEr4MsCpHENrWcfzj2w?e=Q0se4W
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EfQiuI4YRMBOlwEQPUWHuTkBcGdlEr4MsCpHENrWcfzj2w?e=Q0se4W
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EfQiuI4YRMBOlwEQPUWHuTkBcGdlEr4MsCpHENrWcfzj2w?e=Q0se4W
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EXY_eWBC4W5PjD5y2TeAXEwB4nqmJhKL3-m3YMkdk7SkLw?e=OTF8gu
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EXY_eWBC4W5PjD5y2TeAXEwB4nqmJhKL3-m3YMkdk7SkLw?e=OTF8gu
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relacions_institucionals_politiquesdigitals_gencat_cat/EXY_eWBC4W5PjD5y2TeAXEwB4nqmJhKL3-m3YMkdk7SkLw?e=OTF8gu
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
llocs de treball de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts 
per funcionàries en el període 2011-2017
314-01193/12

Proponent: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01191/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
llocs de treball de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts 
per dones en règim laboral fix en el període 2011-2017
314-01194/12

Proponent: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01191/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
llocs de treball de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts 
per dones en règim laboral temporal en el període 2011-2017
314-01195/12

Proponent: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01191/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evitació d’ofertes 
temeràries mitjançant la reducció del pes del preu de les licitacions 
en l’àmbit de la seguretat
314-01208/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13849 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01208/12 us in-
formo del següent:

La contractació dels serveis de seguretat i vigilància dels departaments de la 
Generalitat es porta a terme mitjançant acords marc que licita i supervisa la Co-
missió Central de Subministraments, adscrita al departament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda. Aquesta Comissió és l’òrgan col·legiat de contractació dels 
béns i serveis d’ús comú per als departaments de l’Administració de la Generalitat 
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de Catalunya. A més a més de licitar els acords marc dels serveis de vigilància i se-
guretat també fixa les condicions que regiran en els contractes basats per a tots els 
departaments així com per a les entitats adherides al Sistema Central d’Adquisicions 
que voluntàriament l’utilitzin.

El compliment del conveni col·lectiu del sector en els contractes de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya ha estat una condició indispensable pel Govern, i 
en els diferents acords marc que s’han licitat s’han incorporat les clàusules conside-
rades adients en els plecs de clàusules administratives corresponents, considerant-ho 
com una condició especial d’execució de caràcter essencial:

Clàusula trenta-quatrena: «Contractes basats. Òrgan de contractació i criteris 
d’adjudicació: 9. Ofertes desproporcionades o amb valors anormals:

«Així mateix, podrà ser considerada oferta amb valors anormals o despropor-
cionats quan el preu del servei ofert sigui inferior als costos salarials mínims per 
categoria professional, segons conveni del sector... El Comitè de seguiment mixt 
concretarà anualment l’import dels costos salarials mínims d’acord amb el conve-
ni del sector».

Clàusula trenta-setena: «Compliment d’obligacions derivades de d’obligacions 
derivades de disposicions sectorials, en particular, aspectes socials vinculats a la 
contractació:

– [...]
– L’empresa adjudicatària ha de garantir a les persones treballadores adscrites 

a l’execució del contracte basat i durant tota la seva vigència l’aplicació i manteni-
ment estricte de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial 
de vigilància i seguretat vigent.

– L’empresa adjudicatària del contracte basat en l’Acord marc està obligada a 
complir i mantenir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social 
i de seguretat i salut en el treball, el conveni col·lectiu sectorial de vigilància i se-
guretat vigent, d’integració social de les persones amb discapacitat física, de pro-
tecció de dades personals, mediambientals, fiscal i tributària».

«Clàusula quaranta-setena - Causes de resolució
– ---
– L’incompliment d’una obligació essencial del contracte basat, qualificada 

com a tal en els plecs o en el contracte».
L’acord marc incorpora criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor: 

Pla de qualitat adaptat a l’Acord marc (amb una puntuació màxima fins a 42,5 punts) 
i criteris d’adjudicació d’apreciació objectiva (amb una puntuació màxima fins a 57,5 
punts).

Pla de qualitat adaptat a l’Acord marc: Mesures en matèria de seguretat i salut 
laboral (fins a 10 punts); Mesures de promoció d’igualtat de tracte i d’oportunitats de 
dones i homes (fins a 10 punts); Mesures de conciliació de la vida personal, familiar 
i laboral (fins a 6 punts); Procediment de resolució d’incidències (fins a 7,5 punts); 
Metodologia d’avaluació de la qualitat del servei (fins a 9 punts).

Criteris d’adjudicació d’apreciació objectiva: Prestacions addicionals vinculades 
a l’objecte de l’Acord marc (fins a 10 punts); Formació (fins a 25 punts); Qualitat en 
la prestació del servei (fins a 20 punts); Criteri ambiental: roba de treball (fins a 2,5 
punts).

En aquest cas, el criteri preu no està valorat en l’Acord marc, sinó que serà un 
criteri objectiu a valorar en els diferents contractes basats.

Per altra part, els Acords marc preveuen la creació d’un Comitè de seguiment de 
l’Acord marc integrat per representants de la Direcció General del Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, un representant de la Direcció General de Contractació 
Pública, un representant del Departament d’Interior i de les organitzacions empre-
sarials i sindicals representatives del sector de vigilància i seguretat. Correspon a 
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aquest Comitè fer el seguiment de les adjudicacions fetes a través de la contractació 
basada i del Codi de bones pràctiques en la prestació d’aquests serveis.

En aquest sentit, el 22 de desembre de 2011 es va signar el Codi de bones pràcti-
ques entre els membres del Comitè de Seguiment mixt, on s’inclou, com a bona pràc-
tica, el tendir a una ponderació del preu més propera al 51%, quan el plec de clàu-
sules administratives particulars preveu, per a la contractació basada, un pes en el 
criteri d’adjudicació preu, entre el 51 i el 60%. La resta de puntuació es concreta en:

– La puntuació obtinguda en la valoració de l’Acord marc referent als criteris de 
Pla de qualitat adaptat a l’Acord marc, prestacions addicionals vinculades a l’objecte 
de l’Acord marc, formació, qualitat en la prestació del servei i criteri ambiental (roba 
de treball): 15 punts.

– Metodologia o pla de treball: Resta de puntuació fins arribar als 100 punts.
La puntuació assignada al criteri «Preu» per als contractes basats en el moment 

de la signatura del Codi de Bones Pràctiques, l’any 2011, tenia un marge entre el 
51% i el 70%, a fixar per cada òrgan de contractació. En els dos darrers acords marc, 
aquest marge s’ha rebaixat entre el 51% i el 60%, incrementant el pes d’altres crite-
ris d’adjudicació.

Per tant, s’ha reduït efectivament en els darrers acords marc el pes del preu com 
a criteri d’adjudicació.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de 
seguiment de les condicions laborals en l’àmbit de la seguretat per a 
evitar ofertes temeràries en les licitacions
314-01209/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13850 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01209/12 us in-
formo del següent:

La Comissió Central de Subministraments, adscrita al departament de la Vice-
presidència i d’Economia i Hisenda, és l’òrgan col·legiat de contractació dels béns i 
serveis d’ús comú per als departaments de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya. Aquest òrgan licita els acords marc dels serveis de vigilància i seguretat, 
fixant les condicions que regiran en els contractes basats per a tots els departaments 
així com per a les entitats adherides al Sistema Central d’Adquisicions que voluntà-
riament l’utilitzin.

El compliment del conveni col·lectiu del sector en els contractes de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya ha estat una condició indispensable pel Govern, i 
en els diferents acords marc que s’han licitat s’han incorporat les clàusules conside-
rades adients en els plecs de clàusules administratives corresponents, considerant-ho 
com una condició especial d’execució de caràcter essencial.

Des de la Comissió Central de Subministraments s’han impulsat auditories a les 
empreses adjudicatàries de contractes basats de l’Acord marc de serveis de vigilàn-
cia i seguretat (Exp. 2013/1) per tal de fer un seguiment del compliment per part 
de les empreses adjudicatàries de l’obligació contractual de garantir a les persones 
treballadores adscrites a l’execució dels contractes derivats l’aplicació de les condi-
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cions laborals que estableix el Conveni col·lectiu estatal de les empreses de segure-
tat vigent.

Aquests mecanismes de seguiment es desprenen del propi plec de clàusules ad-
ministratives particulars:

L’Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat (Exp. 2013/1), en vigor fins 
el 31/12/2017 preveia la creació d’una Comissió de Seguiment de l’Acord marc, 
que «desenvoluparà les funcions establertes en l’article 52 del Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic i, especialment, vetllarà per la correcta execució de 
l’Acord marc i per la verificació del compliment de les obligacions assumides per les 
empreses com a conseqüència de les ofertes presentades en aquest Acord marc que 
hagin estat determinants de la seva adjudicació».

Per altra part, es preveu la constitució d’un comitè de seguiment de l’Acord marc 
integrat per representants de la Generalitat de Catalunya, i de les organitzacions 
empresarials i sindicals representatives del sector de vigilància i seguretat, i tindrà 
com a funció fer el seguiment de les adjudicacions fetes a través de la contractació 
derivada i del codi de bones pràctiques en la prestació d’aquests serveis.

El Codi de Bones Pràctiques en la contractació pública del servei de vigilància i 
seguretat, aprovat en data 21 de desembre de 2011 per aquest Comitè de Seguiment 
va néixer amb la finalitat de proporcionar tant a les empreses de seguretat com als 
òrgans de contractació un catàleg ordenat i sistematitzat de principis, exemples d’ac-
tuacions, orientacions i pautes a seguir en la seva contractació pública, i incorpora 
bones pràctiques relacionades amb la inclusió de consideracions de tipus social tant 
en la fase d’adjudicació com en la d’execució dels contractes.

Finalment, pel que fa el nou acord marc dels serveis de vigilància i seguretat 
(CCS 2017 4) que va entrar en vigor el passat 14/03/2018 preveu, d’acord amb la 
clàusula tercera del Plec de clàusules administratives particulars que «la Comissió 
de seguiment de l’Acord marc continuarà vetllant per la correcta execució de l’Acord 
marc i per la verificació del compliment de les obligacions assumides per les empre-
ses com a conseqüència de les ofertes presentades en aquest Acord marc que hagin 
estat determinants de la seva adjudicació. En aquest sentit, la Comissió de segui-
ment de l’Acord marc elaborarà anualment un programa d’auditories de compliment 
que serà aprovat per la Comissió Central de Subministraments».

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment del 
conveni laboral en licitacions en matèria de seguretat
314-01210/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01210/12 us in-
formo del següent:

La Comissió Central de Subministraments, adscrita al departament de la Vice-
presidència i d’Economia i Hisenda, és l’òrgan col·legiat de contractació dels béns i 
serveis d’ús comú per als departaments de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya. Aquest òrgan licita els acords marc dels serveis de vigilància i seguretat, 
fixant les condicions que regiran en els contractes basats per a tots els departaments 
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així com per a les entitats adherides al Sistema Central d’Adquisicions que voluntà-
riament l’utilitzin.

El compliment del conveni col·lectiu del sector en els contractes de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya ha estat una condició indispensable pel Govern, i 
en els diferents acords marc que s’han licitat s’han incorporat les clàusules conside-
rades adients en els plecs de clàusules administratives corresponents, considerant-ho 
com una condició especial d’execució de caràcter essencial.

Des de la Comissió Central de Subministraments s’han impulsat auditories a les 
empreses adjudicatàries de contractes basats de l’Acord marc de serveis de vigilàn-
cia i seguretat (Exp. 2013/1) per tal de fer un seguiment del compliment per part 
de les empreses adjudicatàries de l’obligació contractual de garantir a les persones 
treballadores adscrites a l’execució dels contractes derivats l’aplicació de les condi-
cions laborals que estableix el Conveni col·lectiu estatal de les empreses de segure-
tat vigent.

Concretament:
A) 29/04/2015: Acord del Comitè de seguiment mixt de l’Acord marc dels serveis 

de vigilància i seguretat (Exp. 2013/1), de verificar aleatòriament contractes d’aque-
lles empreses que compleixin com a mínim un dels criteris objectius següents: em-
preses que hagin resultat adjudicatàries, al llarg de l’any natural, de 5 o més con-
tractes derivats de l’Acord marc i/o empreses que hagin resultat adjudicatàries, al 
llarg de l’any natural, de contractes derivats de l’Acord marc amb un import total 
superior a 1 milió d’euros.

Complien aquests requisits Compañía Integral de Seguridad, SA i Protección de 
Patrimonios, SA.

De les auditories realitzades per la Direcció General de Relacions Laborals i 
Qualitat en el Treball (DGRLQT) del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, es va concloure que l’empresa Protección de Patrimonios, SA, amb NIF 
A61486981, i amb referència al contracte objecte de seguiment, va incomplir l’obli-
gació contractual de garantir a les persones adscrites a l’execució del contracte deri-
vat, durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions labo-
rals que estableix el conveni col·lectiu sectorial de vigilància i seguretat, qualificada 
d’essencial en la clàusula vint-i-unena, apartat 1, del seu Plec de clàusules adminis-
tratives particulars. Donat que els contractes derivats d’un acord marc formen un 
tot contractual amb l’acord marc en el qual tenen origen i, per tant, l’incompliment 
d’una obligació contractual essencial, qualificada com a tal en el model de plec de 
clàusules administratives particulars de la contractació derivada, aprovat per la Co-
missió Central de Subministraments en data 15 de setembre de 2014 i incorporat per 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural en la licitació del contracte derivat objec-
te de seguiment (que ja havia finalitzat la seva vigència), és un incompliment d’una 
obligació essencial d’execució del propi Acord marc.

La mesura adoptada va ser la resolució, per incompliment culpable, de la relació 
contractual de l’Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat (Exp. 2013/1) for-
malitzat per l’empresa Protección de Patrimonios, SA, i, així mateix, donar trasllat 
del corresponent expedient a l’òrgan de contractació als efectes d’allò recollit en 
l’article 60.2.a del TRLCSP, en la seva redacció anterior a la redacció donada per la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

B) 13/09/2016: Programa anual d’auditories aprovat per la Comissió Central de 
Subministraments: Verificar contractes a totes les empreses adjudicatàries d’un/s 
contracte/s basat/s en execució durant el 2016.

L’equip auditor (DGRLQT), va analitzar la documentació aportada per 11 
 empreses (Enerpro, SL, Ombuds Compañía de Seguridad, SA; Prosegur Solucio-
nes Integrales de Seguridad España, SL; PYC Seguridad Cataluña, SA; Transportes 
Blindados, SA; Ilunión Seguridad, SA; Iman Seguridad, SA; Barna Porters Segu-
retat, SL; Seguridad Profesional Mediterranea, SA; Clece Seguridad, SA i Instal·la-
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cions i Sat Ibercom 2, SL). De cada una d’aquestes empreses s’ha analitzat la docu-
mentació corresponent a 2 treballadors d’un edifici, durant 3 mesos.

Dels informes inicials realitzats es van detectar fets a aclarir o justificar, con-
cretament en: Irregularitats en matèria d`hores extraordinàries, i incompliment de 
l’obligació de portar un registre diari de la jornada laboral. En algun cas, impaga-
ment parcial de retribucions i diferències de cotització a la seguretat social Un cop 
aportada la documentació requerida a les empreses i analitzada, l’equip auditor ha 
emès 11 informes finals, dels quals 1 és favorable, 1 amb observacions i 9 desfavo-
rables.

La vigència dels contractes basats finalitzava com a molt tard el 31/12/2017, data 
de finalització de l’Acord marc.

Atès que la Inspecció de Treball de Catalunya té entre les seves funcions la de vi-
gilar i exigir el compliment de les normes legals, reglamentàries i del contingut nor-
matiu dels convenis col·lectius, davant aquests indicis d’incompliments, la Comissió 
Central de Subministraments, en sessió ordinària de data 23 de maig de 2018, va 
acordar posar aquests indicis d’incompliments en coneixement de la Inspecció de 
Treball de Catalunya, als efectes oportuns.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació del 
personal contractat per l’Administració de la Generalitat i els ens  
que en depenen
314-01264/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01264/12 us in-
formo del següent:

La informació sol·licitada es troba en el Banc de dades d’Ocupació Pública a la 
següent adreça http://analisiocupaciopublica.gencat.cat/.

El Banc de dades d’ocupació pública (BDOP) és un instrument analític que re-
cull el recompte de personal i la informació estadística dels empleats de les diferents 
administracions i organismes públics catalans en una única base de dades, oberta i 
reutilitzable. L’aplicació és, sens dubte, un referent en matèria de transparència, atès 
que el nivell de detall i usabilitat de la informació que el Banc de dades posseeix 
sobre els efectius que treballen a les institucions catalanes, permet als usuaris sobre-
passar àmpliament els estàndards habituals d’informació que en aquesta matèria ofe-
reixen les administracions del nostre entorn, tant a nivell estatal com internacional.

Des de l’any 2012, s’inclou com a Estadística oficial l’activitat sota el nom d’Es-
tadística de personal de l’administració. Aquesta activitat és la font de l’actual Banc 
de dades d’ocupació pública, amb la qual cosa, les dades publicades en el BDOP 
són la referència oficial pel que fa al recompte de personal de l’administració pú-
blica catalana. Aquest fet dota d’especial rellevància a totes aquestes dades ja que 
es consideren la principal font d’informació estadística en aquest àmbit, alhora que 
dota de la potestat legislativa necessària per a l’obtenció de la informació i protegeix 
aquestes dades a través de la figura del secret estadístic regulada en la Llei 23/1998.

http://analisiocupaciopublica.gencat.cat/
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En relació amb la concreció de la informació sol·licitada en la pregunta parla-
mentària, cal tenir present el següent:

La variable «estrat d’edat» només està disponible per al personal de la Generali-
tat de Catalunya i els organismes autònoms, no així per a la resta del Sector públic 
autonòmic.

Disposem d’informació mensual del personal dels departaments i organismes au-
tònoms. Per a la resta del Sector Públic es publiquen les dades referents a data 1 de  
gener de cada any.

El Banc de dades incorpora una sèrie de meta informació que ajuda a la seva 
comprensió i el defineix amb detall. Recomanem la lectura d’aquesta informació 
per poder-ne fer una interpretació acurada de la informació que el Banc de dades 
incorpora.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Jordi Puigneró Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció dels 
volums d’aigua de la concessió del canal Segarra-Garrigues
314-01279/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 14964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01279/12 us in-
formo del següent:

Per tal de maximitzar l’eficiència de l’ús de l’aigua, a dia d’avui, la Generalitat 
utilitza tota la tecnologia disponible al seu abast. Aquest és un fet que es pot estipu-
lar al cas del canal Segarra-Garrigues que, en termes històrics, utilitza la meitat de 
l’aigua que utilitzaven els regadius tradicionals del segle xix.

La demanda d’aliments de les grans aglomeracions urbanes fa que hi hagi altres 
espais en el territori que hagin d’incrementar la capacitat de produir-los per com-
pensar la manca de capacitat de les ciutats per a fer-ho. L’aigua és la matèria primera 
per a la producció d’aliments, juntament amb la llum solar i els minerals presents 
al sòl. A Catalunya, a causa de la seva climatologia el principal factor limitant de la 
producció agrícola és la manca d’aigua.

En tot moment, s’han utilitzat les millors tecnologies disponibles per garantir 
l’alimentació de tots els habitants del territori. Com a conseqüència d’això, si bé és 
cert que s’han reduït els cabals circulants dels rius, també és cert que això ha estat a 
causa d’un aprofitament necessari de recursos per a l’activitat humana, no només per 
a la producció agrícola, sinó també per a la industrial i al subministrament domèstic, 
i va lligat a les necessitats creixents de la nostra societat.

La implantació d’una nova infraestructura com és el sistema Segarra-Garrigues 
amb l’aplicació de les millors tecnologies disponibles i aplicant mesures correcto-
res i compensatòries per la reducció de l’impacte als ecosistemes com no s’havia fet 
mai, fa que sigui un regadiu amb un ús molt acurat dels recursos hídrics.

Les dotacions previstes estan adaptades a diferents dosis de reg i la tecnologia 
ha permès ajustar l’aplicació al moment de les necessitats agronòmiques, formant 
un mosaic de cultius i espais regats amb dotacions de suport i altres excloses del re-
gadiu que permeten garantir la sostenibilitat i la creació d’un agroecosistema adap-
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tat al territori que permetrà el desenvolupament del regadiu i el manteniment dels 
hàbitats esteparis en una gran part del territori, sent un regadiu modern i sostenible.

Per poder alimentar els regadius del sistema Segarra-Garrigues s’han construït 
obres de regulació que permeten disposar dels cabals necessaris amb les garanties 
que es donen als rius mediterranis.

El fet de tenir unes xarxes de distribució perfectament controlades i diferents 
punts de captació permet que el regadiu es pugui gestionar d’una forma flexible i 
adaptada a les disponibilitats.

El projecte del sistema Segarra-Garrigues és un projecte a llarg termini i amb 
implantació progressiva, amb la qual cosa no es considera necessari reduir els vo-
lums d’aigua previstos inicialment, ja ajustats a les necessitats dels conreus.

La solució a la problemàtica de la manca de cabal als rius que es planteja, no té 
una solució única, sinó que s’ha d’abordar a través d’un anàlisi integral de totes les 
extraccions i aportacions d’aigua de la conca i establir criteris de sostenibilitat i efi-
ciència a l’hora d’aplicar reduccions de concessions, així com dur a terme actuacions 
que afavoreixin les aportacions en les capçaleres dels rius.

Barcelona, 4 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de les 
proves pilot de gestió forestal a l’entorn del Segre
314-01280/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01280/12 us in-
formo del següent:

Els boscos de la conca alta del Segre i, especialment, les zones de capçalera 
dels rius pirinencs estan pràcticament tots declarats d’Utilitat Pública, i inscrits en 
el Catàleg de Boscos d’Utilitat Pública. El DARP col·labora en la gestió de bona 
part d’aquests boscos a través de convenis amb les entitats locals propietàries de les 
muntanyes. Des de l’any 2015, s’han anat gestionant anualment al voltant de 3.000 
hectàrees de bosc en la zona de Pirineu, bàsicament concentrades a la conca del Se-
gre, des de la Cerdanya fins l’Alta Ribagorça, a través del programa d’activació de 
la gestió forestal.

A més, el DARP destina anualment 678.000 € a ajudes per treballs forestals 
d’aclarides d’aquests boscos públics per millorar la seva adaptabilitat al canvi cli-
màtic i per augmentar la seva resiliència entre d’altres.

És intenció d’aquest departament continuar en aquesta línia de treball incremen-
tant dins de les possibilitats la superfície gestionada.

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
el 2016 es van atendre menys dones en els serveis d’informació i 
atenció a les dones en comparació amb la mitjana
314-01300/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 conjunta a les preguntes escrites, amb Número de 
Tramitació: 314-01300/12 a 314-01303/12, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ment annex, la informació facilitada per l’Institut Català de les Dones.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
La xarxa de Serveis d’Atenció i Informació a les Dones (SIAD), de titularitat mu-

nicipal, ofereix suport a les dones des de fa més de 10 anys en els municipis de més 
de 20.000 habitants i als Consells Comarcals. L’Institut Català de les Dones coordi-
na i subvenciona el seu funcionament.

El nombre de dones ateses en aquests serveis és una forma d’avaluar l’impacte 
d’aquest servei i, si s’analitza el nombre de dones ateses dels darrers 10 anys, s’ob-
serva que aquesta dada ha anat disminuint progressivament passant de 43.648 dones 
l’any 2010 a 28.181 l’any 2017. L’any 2016 és l’any que menys dones es van atendre, 
un 14,4% menys que la mitjana dels darrers 10 anys que se situa en 30.641 dones.

Els factors que s’han donat en aquesta disminució són diversos. 
Un d’ells seria l’aparició de nous serveis específics d’assessorament a les dones 

com ara el telèfon 900 d’atenció a les dones víctimes de violència masclista, els ser-
veis d’atenció a immigrants i immigrades, menors, etc. Fet que diversifica l’atenció 
a les dones segons altres característiques com ara l’edat, lloc de naixement, renda, 
o salut.

L’Institut Català de les Dones aporta finançament per a un espai coordinat d’in-
formació i assessorament general i d’atenció especialitzada de tipus psicològic i 
 jurídic als municipis de més de 20.000 habitants i per a la resta de municipis mitjan-
çant els Consells Comarcals. Aquest espai ha d’incloure un assessorament i primera 
atenció de la violència masclista. 

A partir d’aquest mínim de prestació que estableix i finança l’Institut,  cada ens 
local organitza el seu SIAD d’acord amb el seu projecte local o comarcal que com-
porta per aquesta autonomia organitzativa i prestacional que existeixi a Catalunya 
una gran varietat en les estructures i funcionament.

L’any 2009 i 2010, es comencen a desplegar tots els SIADS a Catalunya, per 
aquest motiu es fa molta difusió a cada territori i es comencen a conèixer. Així, l’any 
2010 és l’any que es fan més atencions. 

A partir d’aquí, hi ha un desplegament de serveis que fa que es diversifiquin les 
demandes. Per exemple, amb la creació dels Serveis d’Intervenció Especialitzada 
(SIE) moltes de les atencions de les dones víctimes de violència masclista realitza-
des als SIADS es fan als SIE. També amb la consolidació de polítiques de preven-
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ció i un millor coneixement dels drets de les dones, fa que s’adrecin directament als 
serveis específics: d’ocupació, etc. 

Pel que fa al nombre de dones ateses durant els tres darrers anys, a continuació 
es faciliten les dades que provenen de les memòries anuals que cada SIAD envia 
anualment a l’Institut Català de les Dones:

Nombre de dones ateses als SIAD de Catalunya

  2015 2016 2017

1 Alt Camp 218 172 144
2 Alt Empordà (Roses) 168 133 141

3 Alt Penedès 169 158 103

4 Alt Urgell 125 136 144

5 Alta Ribagorça 197 189 229

6 Anoia 210 171 212

7 Aran 38 28 101

8 Badalona 584 485 479

9 Bages 247 223 204

10 Baix Camp 163 151 168

11 Baix Ebre 212 226 207

12 Baix Empordà 216 185 199

13 Baix Llobregat 227 230 240

14 Baix Penedès 133 228 221

15 Barberà del Vallès 166 126 164

16 Barcelona 2718 2667 2955

17 Berga - Berguedà 94 81 79

18 Blanes 92 97 105

19 Calafell 112 268 111

20 Cambrils 264 268 355

21 Castellar del Vallès 260 256 218

22 Castelldefels 570 389 705

23 Cerdanya 69 43 46

24 Cerdanyola del Vallès 117 157 133

25 Conca de Barberà 142 146 150

26 Cornellà de Llobregat 605 689 532

27 Esparreguera 123 92 60

28 Esplugues de Llobregat 209 199 192

29 Figueres 103 85 110

30 Garraf 94 92 158

31 Garrotxa 208 201 229

32 Gavà 85 88 98

33 Girona 251 224 225

34 Gironès (Consell Comarcal Gironès) 27 28 122

35 Granollers 279 253 128

36 Igualada 155 156 102

37 La Selva 282 255 254

38 Les Garrigues 106 53 50

39 L’Hospitalet de Llobregat 1073 1074 1005

40 Lleida 796 580 605

41 Lloret de Mar 208 199 209

42 Manlleu 92 47 81

43 Manresa 269 266 253



BOPC 149
17 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 177 

Nombre de dones ateses als SIAD de Catalunya

  2015 2016 2017

44 Maresme 211 207 185
45 Martorell 100 108 98

46 Masnou 128 129 102

47 Mataró 332 372 343

48 Moianès .. 92 45

49 Molins de Rei 106 825 110

50 Mollet del Vallès 844 338 1060

51 Montcada i Reixac 343 188 229

52 Montsià 200 153 163

53 Noguera 147 72 156

54 Olesa de Montserrat 173 182 124

55 Osona 176 77 198

56 Palafrugell 73 90 91

57 Pallars Jussà 84 102 76

58 Pallars Sobirà 102 98 77

59 Pineda de Mar 93 115 68

60 Pla de l’Estany 160 105 109

61 Pla d’Urgell 97 480 98

62 Prat de Llobregat 518 229 515

63 Premià de Mar 184 61 108

64 Priorat 90 274 28

65 Reus 256 131 288

66 Ribera d’Ebre 94 118 126

67 Ripollès 118 109 122

68 Ripollet 90 322 115

69 Rubí 255 638 379

70 Sabadell 885 253 968

71 Salou 240 33 218

72 Salt 92 469 188

73 Sant Adrià del Besòs 453 79 460

74 Sant Andreu de la Barca 74 779 90

75 Sant Boi de Llobregat 871 166 702

76 Sant Cugat del Vallès 171 374 170

77 Sant Feliu de Guíxols 203 192 103

78 Sant Feliu de Llobregat 197 432 248

79 Sant Joan Despí 581 61 514

80 Sant Pere de Ribes 73 283 70

81 Sant Vicenç dels Horts 271 488 277

82 Santa Coloma de Gramenet 440 105 380

83 Santa Perpètua de Mogoda 123 53 52

84 Segarra 63 103 45

85 Segrià 107 76 115

86 Sitges 99 102 76

87 Solsonès 81 456 154

88 Tarragona 534 183 354

89 Tarragonès 172 83 224

90 Terra Alta 83 1049 74

91 Terrassa 1032 111 928

Fascicle cinquè
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Nombre de dones ateses als SIAD de Catalunya

  2015 2016 2017

92 Tortosa 172 83 193
93 Urgell 132 362 68

94 Vallès Occidental 618 1169 309

95 Vallès Oriental 1307 212 297

96 Valls 196 78 203

97 Vendrell 79 160 73

98 Vic 170 257 342

99 Viladecans 233 318 301

100 Vilafranca del Penedès 335 231 287

101 Vilanova i la Geltrú 251 26 227

102 Vilassar de Mar .. .. 40

  Total 26482 26235 25989

La Xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) està formada 
per un total de 102 a tot Catalunya.

La Llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret de les dones a l’eradicar la violència mas-
clista, al seu article 64.2, estableix que correspon als municipis la competència per  
crear i programar, prestar i gestionar aquests serveis. D’altra banda, el punt 3 de la 
disposició addicional primera d’aquesta mateixa Llei estableix que l’Administració 
de la Generalitat dota els ens locals d’un fons econòmic específic anual per garantir 
la suficiència de la prestació d’aquests serveis, fons que transfereix l’Institut Català 
de les Dones anualment als ens locals.

Relació de la xarxa de SIAD de Catalunya:
S’indica la titularitat de l’ens local i l’aportació anual que efectua l’Institut Català 

de les Dones amb import variable en funció del nombre d’habitants.
S’indica també l’import total dels projectes anuals de SIAD que inclouen en tot 

cas l’aportació de l’Institut.
S’indica el total de recursos humans implicats en la prestació dels serveis, locals 

i comarcals, que ofereixen. La dotació de recursos humans s’indica en nombre abso-
lut, sense tenir en compte la varietat existent de dedicació horària o tipus de jornada 
ni dels perfils professionals diferents que s’hi dediquen.

Titulars dels Serveis d’informació i 
Atenció a les Dones (SIAD)

Import de 
l’aportació  

ICD

Import total  
projecte

Dotació de RH 
implicats

Ajuntament de Badalona 46.000 264.000,00 7

Ajuntament de Barcelona 46.000 529.691,66 28

Ajuntament de Barberà del Vallès 23.000 88.146,58 5

Ajuntament de Castellar del Vallès 23.000 25.244,11 7

Ajuntament de Castelldefels 34.500 80.500,00 6

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 34.500 113.000,00 4

Ajuntament de Cornellà 34.500 51.215,42 5

Ajuntament d’Esparreguera 23.000 26.869,35 4

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 23.000 87.962,98 7

Ajuntament de Gavà 23.000 72.071,83 4

Ajuntament de Granollers 34.500 83.117,80 7

Ajuntament de L’Hospitalet de 
Llobregat 46.000 120.000,00

9

Ajuntament d’Igualada 23.000 26.200,00 4

Ajuntament de Manlleu 23.000 40.964,12 6

Ajuntament de Manresa 34.500 84.432,00 4
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Titulars dels Serveis d’informació i 
Atenció a les Dones (SIAD)

Import de 
l’aportació  

ICD

Import total  
projecte

Dotació de RH 
implicats

Ajuntament de Masnou 23.000 44.565,57 4

Ajuntament de Martorell 23.000 65.340,24 4

Ajuntament de Mataró 46.000 154.053,65 5

Ajuntament de Molins de Rei 23.000 39.074,94 4

Ajuntament de Mollet del Vallès 34.500 54.655,52 4

Ajuntament de Montcada i Reixac 23.000 95.500,00 4

Ajuntament d’Olesa de Montserrat 23.000 59.573,01 5

Ajuntament de Pineda de Mar 23.000 35.631,13 4

Ajuntament del Prat de Llobregat 34.500 80.454,00 4

Ajuntament de Premià de Mar 23.000 35.423,16 7

Ajuntament de Ripollet 23.000 51.050,00 3

Ajuntament de Rubí 34.500 106.449,04 6

Ajuntament de Sabadell 46.000 264.018,15 8

Ajuntament de Sant Adrià del Besòs 23.000 205.165,51 6

Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca 23.000 70.376,00

5

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 34.500 78.467,86 6

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 34.500 118.162,87 5

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 23.000 52.041,00 4

Ajuntament de Sant Joan Despí 23.000 42.780,11 5

Ajuntament de Sant Pere de Ribes 23.000 45.928,75 3

Ajuntament de Sant Vicens dels Horts 23.000 93.721,60 5

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 46.000 212.000,00

5

Ajuntament de Santa Perpetua de la 
Mogoda 23.000 38.718,43

6

Ajuntament de Sitges 23.000 86.500,00 4

Ajuntament de Terrassa 46.000 281.084,40 15

Ajuntament de Vic 23.000 125.963,22 5

Ajuntament de Viladecans 34.500 103.070,60 6

Ajuntament de Vilafranca del Penedès 23.000 181.574,71 6

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 34.500 231.532,43 8

CC de l’Alt Penedès 34.500 50.322,47 4

CC de l’Anoia 34.500 38.335,18 5

CC  del Bages 46.000 67.000,00 4

CC del Baix Llobregat 46.000 51.600,00 4

CC del Berguedà 23.000 34.118,00 4

CC del Garraf 23.000 35.475,87 3

CC del Maresme 46.000 77.357,44 5

CC del Vallès Occidental 34.500 38.500,00 6

CC del Vallès Oriental 46.000 66.707,33 6

CC d’Osona 34.500 58.660,00 6

Ajuntament de Lleida 46.000 96.132,32 6

CC de la Noguera 23.000 41.378,76 3

CC de la Segarra 23.000 34.398,00 3

CC de les Garrigues 23.000 25.556,21 5

CC  de l’Urgell 23.000 39.948,01 5

CC del Pla d’Urgell 23.000 25.300,00 4

CC del Solsonès 23.000 33.060,50 5
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Titulars dels Serveis d’informació i 
Atenció a les Dones (SIAD)

Import de 
l’aportació  

ICD

Import total  
projecte

Dotació de RH 
implicats

CC del Segrià 34.500 39.800,19 6

CC del Pallars Jussà 23.000 25.185,72 4

CC del Pallars Sobirà 23.000 25.556,00 7

CC de l’Alta Ribagorça 23.000 26.500,00 3

CC de l’Alt Urgell 23.000 25.358,49 3

Conselh Generau d’Aran                                23.000                (1) 6

Consell Comarcal Alt Camp 23.000 32.361,67 3

Ajuntament de Valls 23.000 34.925,19 3

CC Baix Camp 23.000 59.399,54 3

Ajuntament de Reus 46.000 101.955,63 5

Ajuntament de Cambrils 23.000 66.350,35 4

CC del Baix Penedès 23.000 32.488,42 3

Ajuntament del Vendrell 23.000 35.200,00 4

Ajuntament de Calafell 23.000 55.336,51 3

CC de la Conca de Barberà 23.000 25.700,00 3

Consell Comarcal Priorat 23.000 25.177,77 3

CC del  Tarragonès 34.500 47.628,47 4

Ajuntament de Tarragona 46.000 101.621,99 4

Ajuntament de Salou 23.000 80.200,45 5

CC de l’Alt Empordà 34.500
93.855,71

7

Ajuntament de Roses 23.000 6

Ajuntament  de Figueres 23.000 62.844,61 4

Ajuntament de Palafrugell 23.000 44.103,00 4

CC del Baix Empordà 34.500 38.865,24 5

Ajuntament St. Feliu de Guíxols 23.000 55.216,45 6

CC de la Cerdanya 23.000 23.150,00 5

Consorci d’Acció Social de la 
Garrotxa 34.500 61.041,16

4

Consorci de Benestar Social del 
Ripollès 23.000 32.178,76

5

Consell Comarcal del Gironès 17.250 23.301,63 5

Ajuntament de Salt 17.250 31.437,61 5

Ajuntament de Girona 34.500 138.773,58 5

CC del Pla de l’Estany 23.000 34.132,28 4

Ajuntament de Blanes 23.000 29.250,00 4

Ajuntament  Lloret de Mar 23.000 41.000,00 5

CC de la Selva 34.500 40.000,00 4

CC del Montsià 34.500 43.866,14 4

CC del Baix Ebre 23.000 40.272,28 4

CC de Terra Alta 23.000 28.271,00 3

CC de la Ribera d’Ebre 23.000 26.587,91 4

Ajuntament de  Tortosa 23.000 36.852,77 4

Noves incorporacions 2017 

Consell Comarcal del Moianès 23.000 27.060,00 3

Ajuntament de Vilassar de Mar 23.000 49.000,00 5
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Titulars dels Serveis d’informació i 
Atenció a les Dones (SIAD)

Import de 
l’aportació  

ICD

Import total  
projecte

Dotació de RH 
implicats

Totals SIAD 

Total 
aportació  
ICD 

Import total 
projectes 

Recursos 
humans 

2.955.500 7.401.948 522

Font: dades procedents de l’anàlisi de les memòries anuals dels SIAD de 2016 i s’incorporen 2 nous projectes 
de 2017

(1) – El projecte SIAD del Conselh Generau d’Aran es financia i gestiona dins d’un conveni específic amb l’ante-
rior Departament de Governació i el Conselh.

Finalment, la xarxa de serveis d’informació i atenció, garanteixen l’accés de totes 
les dones a la informació, l’orientació i l’assessorament en totes aquelles qüestions 
que puguin ser del seu interès: àmbit laboral, social, personal, familiar, recursos pú-
blics i altres fent especial atenció a la detecció de la violència masclista i amb eines 
de derivació als Serveis d’Intervenció Especialitzada.

Els motius pels quals les dones ateses s’han adreçat als SIAD queden reflectits 
en la següent taula que fa referència a l’any 2017. La font d’informació de les dades 
són les memòries anuals que cada servei elabora com a justificant de la despesa:
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Nombre d’atencions per tipus de consulta als SIAD. Catalunya 2017

 

Atencions en 
assessorament 

laboral
Atencions 
en salut

Serveis 
socials

Atencions 
en 

violència

Atencions en 
assessorament 

psicològic

Atencions en 
assessorament 

jurídic
Formació/
Activitats

Altres àrees 
d’atenció

Alt Camp 18 11 32 433 148 20 0 83

Alt Empordà (Roses) 0 2 4 280 444 32 0 2

Alt Penedès       16 32 45   10

Alt Urgell 13 5 17 28 1 10 59 11

Alta Ribagorça 36 5 5 12 31 53 219 41

Anoia 4 2 21 20 73 77 15 0

Aran 28 2 10 1 31 176 3 2

Badalona 28 66 479 275 181 157 7 10

Bages 0 12 2 213 194 174 0 10

Baix Camp 11 0 7 7 968 98 1 46

Baix Ebre 0 0 0 0 422 153 0 6

Baix Empordà 4 0 5 8 416 93 5 11

Baix Llobregat 0 0 0 92 184 111 0 0

Baix Penedès 3 2 4 21 415 288 4 3

Barberà del Vallès 5 16 273 145 156 178 5 166

Barcelona 115 9 96 179 566 826 1152 634

Berguedà 0 0 0 45 17 17 0 0

Blanes 3 0 2 20 156 89 1 15

Calafell 0 0 7 80 121 36 1 669

Cambrils 0 0 0 132 124 99 0 0

Castellar del Vallès 65 12 210 38 75 73 48 0

Castelldefels 19 0 0 372 236 193 206 394

Cerdanya 0 0 2 3 221 41 0 2
Cerdanyola del 
Vallès 6 25 2 343 113 42 1 1

Conca de Barberà 0 0 2 10 115 65 1 2
Cornellà de 
Llobregat 11 1 12 151 8 95 252 2

Esparreguera 3 0 0 37 20 40 2 1
Esplugues de 
Llobregat 3 30 14 163 101 21 208 1

Figueres 18 10 34 100 151 10 4 62

Garraf 0 0 0 75 64 12 0 7

Garrotxa       315 367 61 194  

Gavà 1 4 2 28 31 27 2 3

Girona 1 3 1 190 0 15 1 14

Gironès                
Granollers 0 0 0 0 0 0 0 0

Igualada 2 0 1 6 53 29 0 11

La Noguera 41 15 101 68 89 31 26 182

La Selva 1 0 3 224 366 120 0 2

Les Garrigues 1 3 103 50 82 36 1 63
l’Hospitalet de 
Llobregat 11 0 309 322 219 363 0 0

Lleida 79 9 25 85 646 337 168 27

Lloret de Mar 8 0 22 102 235 147 2 71

Manlleu 0 0 1 142 200 14 0 107
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Nombre d’atencions per tipus de consulta als SIAD. Catalunya 2017

 

Atencions en 
assessorament 

laboral
Atencions 
en salut

Serveis 
socials

Atencions 
en 

violència

Atencions en 
assessorament 

psicològic

Atencions en 
assessorament 

jurídic
Formació/
Activitats

Altres àrees 
d’atenció

Manresa 4   4 189       235

Maresme 2 0 2 103 194 193 1 2

Martorell 0 1 3 93 157 40 2 14

Masnou 1 19 27 88 90 59 10 12

Mataró 16 18 15 115 650 181 41 150

Moianès 15 9 20 5 62 22 2 0

Molins de Rei 2 0 0 7 61 71 0 0

Mollet del Vallès 0 8 0 37 814 201 0 0

Montcada i Reixac 57 4 86 86 433 202 45 217

Montsià 7 0 0 0 226 258 0 5

Olesa de Montserrat 5 6 1 31 0 0 1 11

Osona 16 52 54 149 143 140 3 24

Palafrugell 2 0 3 32 45 78 2 0

Pallars Jussà 11 0 52 84 33 64 15 7

Pallars Sobirà 3 1 13 16 33 26 40 20

Pineda de Mar 0 0 0 19 12 37 0 0

Pla de l’Estany 2 0 0 440 171 57 1 4

Pla d’Urgell 40 15 60 20 120 40 50 5

Prat de Llobregat 44 60 0 686 440 381 5 1

Premià de Mar 14 2 3 62 123 82 1 5

Priorat 5 3 2 12 30 22 5 55

Reus 0 0 541 258 235 197 0 0

Ribera d’Ebre 12 4 2 11 98 245 0 8

Ripollès 0 0 0 326 374 17 77  
Ripollet 1 2 9 31 331 69 100 0

Rubí 0 0 0 223 0 156 0 0

Sabadell 0 0 2 189 32 79 0 24

Salou 8 3 11 22 500 132 0 42

Salt                
Sant Adrià de 
Besòs 48 0 0 702 764 634 617 69
Sant Andreu de la 
Barca 1 1 163 50 142 135 1 0
Sant Boi de 
Llobregat 7 25 2 338 883 202 1647 0
Sant Cugat del 
Vallès 0 1 1 41 153 129 1 36
Sant Feliu de 
Guíxols 10 1 1 3 24 139 7 12
Sant Feliu de 
Llobregat 0 0 0 0 415 134 0 0

Sant Joan Despí 45 73 62 98 376 112 755 27

Sant Pere de Ribes 0 0 0 0 189 77 0 0
Sant Vicenç dels 
Horts 20 2 10 38 473 288 0 2
Santa Coloma de 
Gramenet 40 29 33 487 285 307 7 29
Santa Perpètua de 
Mogoda 17 21 37 14 48 15 24 26
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Nombre d’atencions per tipus de consulta als SIAD. Catalunya 2017

 

Atencions en 
assessorament 

laboral
Atencions 
en salut

Serveis 
socials

Atencions 
en 

violència

Atencions en 
assessorament 

psicològic

Atencions en 
assessorament 

jurídic
Formació/
Activitats

Altres àrees 
d’atenció

Segarra 0 0 10 36 9 34 5 125

Segrià 0 9 30 200 76 105 15 350

Sitges 16 0 9 92 107 84 7 53

Solsonès 0 0 27 1 147 27 127 28

Tarragona 3 3 4 3 274 237 372 118

Tarragonès 10 12 589 219 260 130 41 117

Terra Alta 3 10 6 3 118 78 0 0

Terrassa 604 5 34 1517 530 652 326 53

Tortosa 6 4 48 68 200 214 22 38

Urgell 5 2 6 14 15 23 80 11

Vallès Occidental 15 10 65 113 493 59 45 6

Vallès Oriental 11 16 83 367 878 207 1 164

Valls 1 4 27 872 72 164 0 13

Vendrell 21 23 89 51 62 31 29 9

Vic 31 35 64 102 94 103 6 8

Viladecans 0 0 71 377 484 141 42 6
Vilafranca del 
Penedès 9 1 96 1182 32 233 108 21

Vilanova i la Geltrú 5 0 0 67 440 221 0 2

Vilassar de Mar 2 4 6 15 22 8 16 6
Total 1735 742 4291 15235 21544 12476 7290 4841

Núria Balada i Cardona, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
serveis d’informació i atenció a les dones i sobre el nombre de dones 
ateses a cada servei
314-01301/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01300/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que es 
destinen als serveis d’informació i atenció a les dones
314-01302/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01300/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals les dones s’adrecen als serveis d’informació i atenció a les 
dones
314-01303/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01300/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que duu 
a terme per a evitar els feminicidis
314-01304/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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, amb Número de Tra-
mitació: 314-01304/12 us trameto, en annex, la informació facilitada per l’Institut 
Català de les Dones.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
A Catalunya fa anys que es desenvolupen diversos plans per a la prevenció i 

l’abordatge de la violència masclista, i des del Govern de la Generalitat de Catalunya 
es té el convenciment que només acabarem amb les violències sexuals i masclistes 
si es treballa de manera col·laborativa i fem un front comú d’abordatge. Ens trobem 
davant d’un problema que requereix l’esforç de totes les administracions i també de 
la societat per posar-hi solucions. Per tal de treballar en aquest sentit, properament 
es reunirà la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Vio-
lència Masclista. Aquesta Comissió està integrada per institucions i agents socials.

Amb les propostes d’actuació s’impulsarà l’elaboració i signatura d’un Pacte Na-
cional contra la Violència Masclista, on cal fer una incidència especial sobretot pel 
que fa a la prevenció específica, en la millora de les eines de detecció i prevenció de 
situacions de risc i existència de violència, així com en el reforç i optimització dels 
mecanismes de coordinació de la Xarxa d’atenció integral de víctimes de violència 
masclista.
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També durant el mes de juliol passat es van presentar els resultats de la segona 
enquesta de violència masclista a Catalunya on s’analitzen dades sobre violència se-
xual. Els resultats reflecteixen el millor coneixement, l’augment de la identificació i 
la sensibilització envers la violència masclista gràcies als avenços legals i als instru-
ments i recursos creats per abordar aquesta greu problemàtica estructural.

A més a més, l’Institut Català de les Dones porta a terme les actuacions següents:
 – Pla Director de Formació 2017-2020: Té entre els seus objectius sensibilitzar i 

capacitar el personal de les administracions públiques perquè liderin la inclusió de 
la igualtat, i ofereix formació especialitzada en prevenció i abordatge de la violèn-
cia masclista.

– Prevenció i sensibilització: Programa Estimar no fa mal, adreçat a joves d’en-
tre 10 i 19 anys, a professionals que treballen amb aquests joves i que poden actuar 
com a agents preventius, així com a pares i mares. Exposició itinerant Violència 
contra les dones, proposa una revisió d’alguns mites associats a l’amor romàntic i a 
la violència masclista. Material de sensibilització contra la violència, disponible per 
a totes les entitats, institucions, col·lectius o persones.

– Serveis i recursos d’atenció: Línia d’atenció contra la violència masclista 900 
900 120, Oficines de d’atenció i informació de l’Institut Català de les Dones arreu 
del territori, Servei d’intervenció en crisis greus, Serveis d’Informació i Atenció a 
les Dones, Xarxa d’Atenció i recuperació integral, Directori de recursos per a l’abor-
datge de la violència masclista.

– Coordinació i treball en xarxa: Comissió Nacional per a una Intervenció Coor-
dinada contra la Violència Masclista, Protocol marc contra la violència masclista i 
altres protocols, Circuits Territorials per a l’abordatge de la violència masclista arreu 
del territori, Grup d’anàlisi dels casos d’homicidi per violència masclista.

– Campanyes de prevenció i detecció de les violències sexuals, consisteix en 
l’edició electrònica de publicacions de divulgació amb missatges per prendre cons-
ciència i ajudar a identificar la violència sexual, des de la seva forma simbòlica fins 
a l’agressió sexual, i eines per a actuar-hi.

– Commemoració dels 10 anys d’aprovació de la Llei 5/2008: L’objectiu d’aques-
ta commemoració és avaluar el desenvolupament de la lluita contra la violència mas-
clista des de l’aprovació d’aquesta llei, per definir nous reptes per avançar en la seva 
erradicació. Amb aquest propòsit, l’ICD està realitzant una anàlisi de l’estat actual 
de la Llei 5/2008 i propostes de millora; una avaluació de l’eficàcia dels recursos a 
partir del relat de dones en situació de violència masclista; i un estudi sobre la ga-
rantia dels drets a una educació i una informació no masclista des d’una perspectiva 
feminista. Els tres estudis s’elaboren amb entitats de dones especialitzades.

– El Grup d’Anàlisi dels casos d’homicidi per violència masclista: grup de tre-
ball permanent de la Comissió Tècnica Interdepartamental de la Igualtat Efectiva de 
Dones i Homes. Aquest Grup analitza les circumstàncies dels homicidis que tenen 
lloc a Catalunya per violència masclista; comparteix informació per garantir la co-
ordinació interdepartamental en matèria de violència masclista, i estudia el funcio-
nament de la xarxa de recursos públics en els casos analitzats de violència masclista 
i proposa millores, entre altres funcions.

Pel que fa a les violències sexuals, des del Departament d’Interior es va anunciar 
el passat mes de juliol la posada en marxa del Pla de seguretat contra les violèn-
cies sexuals en espais d’oci públics i privats. Aquest pla vol contribuir a prevenir, 
detectar i reduir les violències sexuals en els espais d’oci, tant públics com privats 
així com atendre i acompanyar la víctima en el cas que es produeixi una situació de 
violència sexual.

Els objectius del pla són: 
– Prevenir i reduir les violències sexuals que es puguin produir al territori català.
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– Atendre i acompanyar la víctima de la millor manera possible en el cas que 
es produeixi una situació de violència sexual. Determinar les actuacions a realitzar 
respecte del presumpte autor.

Les actuacions previstes són les següents: 
– Elaboració d’un Protocol d’actuació aplicable als espais privats d’oci per tal de 

prevenir, reduir i atendre les agressions sexuals que es puguin produir en aquests 
establiments de titularitat privada.

– Elaboració de material audiovisual i de suport per tal que la PG-ME disposi 
del material adequat per a la formació adreçada a joves en aquesta matèria.

– Formació en matèria de violència masclista i agressions sexuals adreçada a 
policies locals.

– Elaboració d’un Estudi monogràfic i realització d’una jornada de sensibilització.
– Convocada pel 17 de juliol la comissió sobre agressions sexuals, que inclou 

associacions municipalistes, col·lectius de víctimes i entitats del sector de l’oci. 
Des del Departament d’Ensenyament està treballant amb infants i adolescents 

en relació amb relació a la violència masclista, i en aquest sentit, disposa de Mate-
rials formatius elaborats per Tamaia Viure Sense violència, adreçats al professorat i 
al professional d’atenció educativa i de suport a la docència. Els objectius d’aquests 
materials són donar a conèixer el marc conceptual i legal de la violència masclista, 
facilitar-ne la detecció i dotar d’eines per la prevenció, detecció i intervenció per al 
seu abordatge en l’àmbit educatiu.

Aquests materials s’han pilotat en un curs en línia adreçat al professorat. Durant 
el més de juliol s’han fet dos cursos més i hi ha la previsió d’oferir-lo en el marc del 
Pla de Formació Permanent per al curs vinent.

Tanmateix, s’ha elaborat i s’ha posat a disposició dels centres de secundària en 
el marc del Servei comunitari el model transferible Noves masculinitats. Trenquem 
els estereotips de gènere. La finalitat del transferible és sensibilitzar els nois perquè 
elaborin un projecte de servei comunitari fent tot un treball sobre la gestió de les 
emocions, dels estereotips de gènere i les noves masculinitats.

Així mateix, l’aplicació informàtica per a l’elaboració del projecte de convivèn-
cia, regulat en la resolució ENS/585/2017, de 17 de març, inclou entre d’altres el 
tema de la coeducació i posa a l’abast dels centres elements de diagnosi, orientacions 
i recursos sobre aquest tema.

També, en el pla anual d’actuacions del Pla per a la Igualtat de gènere del siste-
ma educatiu, per al curs 2017/2018, s’han realitzat les següents activitats formatives 
per al professorat: 

– Formació presencial en Diversitat afectiva i de gènere adreçat a personal de 
suport educatiu (10 hores)

– Formació on line en Pràctica coeducativa adreçada a personal de suport edu-
catiu (20 hores)

– Actualització dels continguts dels cursos en línia: 
• Coeducació per a les persones referents dels consells escolars de centre. For-

mació on line (30 hores)
• Aprofundiment en coeducació. Formació on line. (30 hores)
Paral·lelament s’ha actualitzat i renovat l’espai del portal de l’XTEC de Coedu-

cació i igualtat de gènere que ofereix recursos pedagògics i enllaços a espais web 
per treballar en les diferents etapes educatives aquests àmbits temàtics des d’una 
perspectiva igualitària: Llenguatges, sabers de les dones i tasques de cura, gestió 
de conflictes i prevenció de violència de masclista, diversitat sexual i d’identitat de 
gènere, orientació professional i acadèmica no sexista, educació afectiva i sexual i 
com incloure la perspectiva de gènere en els centres escolars.

Finalment, el Departament d’Ensenyament conjuntament amb l’Institut Català 
de les Dones va organitzar la VII Jornada Eduquem en les relacions afectives lliures 
de violència amb motiu del Dia internacional de l’educació no sexista, que va tenir 
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lloc el passat 26 de juny. La jornada ha pretès, en primer lloc, commemorar el Dia 
internacional de l’educació no sexista i el 10è aniversari de la Llei 5/2008 dels drets 
de les dones per eradicar la violència masclista; en segon lloc, reflexionar sobre com 
educar en les relacions afectives lliures de violència, i, en tercer lloc, intercanviar 
experiències igualitàries i coeducatives dutes a terme en centres educatius.

Núria Balada i Cardona, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que 
duu a terme amb relació a les mutilacions genitals femenines
314-01305/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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, amb Número de Tra-
mitació: 314-01305/12 us trameto, en annex, la informació facilitada per l’Institut 
Català de les Dones.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
El Govern està intensificant les mesures de prevenció i reparació a les víctimes 

de mutilacions genitals femenines (MGF) a través d’un treball transversal i inter-
departamental que permet assolir avenços significatius en la lluita contra aquesta 
problemàtica.

En aquest sentit, ha contribuït a la lluita contra les mutilacions als països del sud 
amb el finançament, a través de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment, de projectes per a la prevenció, la sensibilització, l’apoderament de les dones 
i la millora de l’atenció primària. Aquests projectes han estat executats per entitats 
catalanes i del sud i constitueixen una mostra clara del compromís de la cooperació 
catalana amb els drets humans de les dones i la plena igualtat de gènere.

També promou la prevenció de les mutilacions genitals femenines des d’un enfo-
cament de gènere, basada en els drets humans i d’acord amb els països d’origen. En 
aquest sentit, Catalunya és pionera en l’abordatge d’aquestes pràctiques amb un pro-
tocol interdepartamental vigent des del 2002 i actualitzat el 2007 pels departaments 
de Treball i Afers Socials, Ensenyament, Salut, Interior, Presidència i Governació. 
L’objectiu és sumar sinèrgies i establir acords de col·laboració que permetin garantir 
els drets humans de les nenes i evitar que pateixin aquesta greu agressió quan viat-
gen als seus països d’origen.

Per mitjà d’aquesta coordinació s’han desplegat una seixantena de taules locals i 
espais de treball per prevenir les mutilacions arreu de les comarques catalanes inte-
grades per diversos perfils d’empleats públics (àmbits de la medicina, la infermeria, 
la docència, els cossos policials o el treball social, entre d’altres) que tenen un con-
tacte més o menys habitual amb els col·lectius d’ètnies practicants.

Amb motiu del Dia Internacional de Tolerància Zero amb la mutilació genital 
femenina, que té lloc cada 6 de febrer, l’Administració catalana posa en valor algu-
nes de les fites que s’han aconseguit com el fet que la salut pública catalana ofereixi 
la reconstrucció de clítoris a totes les dones que ho sol·licitin. L’Hospital Clínic de 
Barcelona és el referent per a aquest tipus d’intervencions, a través del Servei Català 
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de la Salut un cop detectada la necessitat d’intervenció després d’una primera valo-
ració a la xarxa assistencial de proximitat.

Aquesta mesura respon a un mandat de la Llei 5/2008 del dret de les dones a era-
dicar la violència masclista quan insta a comptar amb mecanismes sanitaris d’inter-
venció quirúrgica per a poder afrontar la demanda de les dones que vulguin revertir 
els efectes de la mutilació practicada.

El Departament de Salut també forma professionals, principalment de Salut però 
també d’altres àmbits: des de personal d’infermeria i llevadores, especialistes en pe-
diatria, ginecologia i medicina de família fins a personal tècnic dels sectors del tre-
ball social, la immigració, l’antropologia o Mossos d’Esquadra. Aquesta formació 
és paral·lela al grup de treball per l’abordatge de les mutilacions genitals femenines, 
de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Mas-
clista. El Departament disposa d’un protocol operatiu que adapta les recomanacions 
generals a les accions concretes que han de fer els professionals de la salut. A més, 
les actuacions sanitàries per a la prevenció d’aquestes mutilacions es van incorpo-
rant en el protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtri-
ca i en el Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya.

Núria Balada i Cardona, presidenta

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

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 conjunta a les preguntes escrites, amb Número de 
Tramitació: 314-01316/12 a 314-01320/12, ambdues incloses, us trameto, en annex, 
la informació facilitada per l’Oficina del President.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
En resposta a les preguntes escrites que formula l’Il·tre. diputat, us informo del 

següent: No consta cap programa oficial ni despesa atribuïble a l’agenda del Molt 
Honorable President Torra amb data de 15 de maig.

Josep Rius i Alcaraz, director
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa oficial 
del viatge a Berlín del president de la Generalitat
314-01317/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01316/12.

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

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01316/12.

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

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01316/12.

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

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01316/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la 
Resolució 497/XI, sobre les mesures per a fer front a l’assetjament i 
el ciberassetjament entre iguals
314-01372/12

Proponent: David Bertran Román, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01372/12 us in-
formo del següent:

Des del Departament d’Ensenyament s’ha elaborat i s’ha publicat el Protocol de 
prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament escolar 
entre iguals.

Aquest protocol té com a objectiu principal dotar a tots els centres educatius 
d’educació primària i d’educació secundària d’eines per prevenir i detectar situa-
cions d’assetjament i ciberassetjament entre iguals.

En aquest protocol també s’estableixen pautes per a la intervenció davant d’aques-
tes situacions, pautes que s’articulen en fases i que contemplen un seguit d’actua-
cions adreçades a l’alumnat afectat, a les seves famílies i a la resta d’alumnat.

La Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i 
la implementació del projecte de convivència en els centres educatius dins el marc 
del projecte educatiu de centre, estableix que el centres han d’elaborar la concreció 
establerta en el Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de 
conflictes greument perjudicials per a la convivència. De manera que cada centre 
educatiu es pot adaptar a la seva realitat i a les seves necessitats específiques.

El Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el cibe-
rassetjament escolar entre iguals pretén sensibilitzar el professorat i el personal del 
centre, l’alumnat i les seves famílies sobre l’assetjament i el ciberassetjament entre 
iguals i la necessitat d’educar en la gestió positiva dels conflictes per tal de preve-
nir-los.

D’altra banda, en el marc del Programa d’innovació pedagògica #aquiproubu-
llying de prevenció, detecció i intervenció enfront de l’assetjament entre iguals, 
s’iniciarà un seguit d’activitats formatives específiques adreçades a l’alumnat dels 
ensenyaments d’educació primària i d’educació secundària.

Els centres educatius de Catalunya poden accedir als mòduls formatius del pro-
grama que es troba a la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (Xtec.cat) en la 
següent adreça d’Internet:

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/mo-
duls-formatius/

Aquest programa també posa a disposició de les famílies mitjançant mòduls au-
toformatius en la linea dels continguts dels mòduls formatius adreçats a l’alumnat.

La participació en el Programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying im-
plica una formació obligatòria de 30 hores per al personal docents dels centres edu-
catius adscrits i la transferència a tota la comunitat escolar. En aquest sentit, durant 
el curs 2017-2018 s’han dut a terme 27 activitats formatives amb la participació d’un 
total de 640 docents d’educació primària i secundària.

En el marc dels Plans de Formació de Zona s’organitzen activitats formatives per 
a l’elaboració del Projecte de convivència de centre que contempla, i per difondre 
els continguts dels Protocols per a la millora de la convivència que inclouen el Pro-
tocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament 
entre iguals.

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/moduls-formatius/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/moduls-formatius/
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El Departament d’Ensenyament iniciarà una campanya de difusió mitjançant 
cartells informatius del número del telèfon Infància respon (116111) en compliment 
de l’establert a l’ACORD GOV/55/2017, de 25 d’abril, pel qual s’atribueix al número 
telefònic 116 111, Servei del Telèfon de la Infància (Infància Respon), l’atenció en 
casos d’assetjament en l’àmbit dels centres educatius, de ciberassetjament i d’abusos 
sexuals a infants i adolescents.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
per a destinar els recursos provinents del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional als diversos programes
314-01380/12

Proponent: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01380/12 us in-
formo del següent:

La Generalitat de Catalunya gestiona els recursos del Programa Operatiu  FEDER 
de Catalunya 2014-2020 (PO) actuant com a Organisme Intermedi del Programa.

La Decisió de la CE d’aprovació del Programa estableix quina és la distribució 
de l’assignació pressupostària de l’ajut FEDER per a cadascun dels eixos prioritaris 
als quals dona suport: 41,9% eix prioritari 1 potenciar la recerca, el desenvolupa-
ment tecnològic i la innovació; 7,2% eix prioritari 2 millorar l’ús i la qualitat de les 
tecnologies de la informació i de la comunicació i l’accés a les mateixes; 18,2% eix 
prioritari 3 millorar la competitivitat de la PIME; 15,4% eix prioritari 4 afavorir la 
transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors; 15,8% eix prioritari 6 
conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos; i 1,5% eix 
prioritari 13 assistència tècnica.

Les assignacions pressupostàries es gestionen tenint en compte la distribució 
dels recursos aprovada per al PO i les estratègies i plans sectorials dels departa-
ments competents en cadascun dels àmbits d’actuació del Programa. La selecció de 
les actuacions i operacions susceptibles de rebre finançament s’efectua d’acord amb 
els criteris de selecció d’operacions aprovats pel Comitè de Seguiment del PO, se-
guint els procediments també aprovats per l’esmentat Comitè. Aquests procedi-
ments estan en línia amb els procediments establerts en la Descripció de Funcions 
i Procediments de l’Autoritat de Gestió i l’Autoritat de Certificació, principalment a 
través de convocatòria d’ajuts en règim de concurrència i convocatòries d’expressi-
ons d’interès dels potencials beneficiaris.

Per altra banda, la Generalitat de Catalunya participa com a beneficiària dels 
fons FEDER destinats a la cooperació transfronterera i transnacional en 4 progra-
mes de cooperació territorial:

1. Programa de Cooperació Territorial Interreg V-A Espanya-França-Andorra 
(POCTEFA) 2014-2020,

2. Programa de Cooperació Territorial Interreg V-B Mediterrani,
3. Programa de Cooperació Territorial Interreg V-B Europa Sud-Occidental 

(Sudoe), i
4. Programa de Cooperació Territorial Interreg Europe.



BOPC 149
17 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 193 

Cada programa realitza convocatòries per finançar projectes i és en les bases de 
cada una d’elles on es fixen els criteris de selecció i valoració dels projectes que l’òr-
gan de selecció ha de tenir en compte.

En funció de les estratègies de cada departament i del pressupost de que dispo-
sin, aquests, juntament amb altres socis, presentaran els projectes que s’enquibeixin 
en cada programa de cooperació i específicament en els criteris establerts en les se-
ves bases. Dependrà de la qualitat de cada projecte, del compliment dels criteris de 
selecció establerts a les bases i de la valoració que faci l’òrgan de selecció.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’activitats de bingo clausurades en els equipaments de la gent gran 
i els centres de dia en el període 2016-2018
314-01508/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01508/12 us in-
formo del següent:

Des de l’any 2010 fins al dia d’avui, no s’ha clausurat cap equipament de la gent 
gran i ni centre de dia de Catalunya per activitats relacionades amb el joc del Bingo 
en compliment d’allò que disposa el Decret 86/2012, de 31 de juliol, d’aprovació del 
Reglament dels jocs del bingo.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a 
incorporar enunciats de preguntes a l’enquesta del Centre d’Estudis 
d’Opinió sobre el context polític a Catalunya del 2018
314-01511/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 conjunta a les preguntes escrites, amb Número de 
Tramitació: 314-01511/12 a 314-01524/12, ambdues incloses, us trameto, en annex, 
la informació facilitada pel Centre d’Estudis d’Opinió.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
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de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
En relació amb les preguntes de les enquestes que realitza el Centre d’Estudis 

d’Opinió (CEO), el procés pot ser diferent en cada pregunta i en cada qüestionari. De 
vegades, el procés s’inicia arran d’un fet d’actualitat del que pugui ser interessant saber 
l’opinió de la ciutadania o dels habitants de Catalunya. D’altres vegades, pot ser inte-
ressant realitzar una pregunta que s’ha formulat en altres països per poder comparar 
respostes. També pot ser que algun membre del Consell Rector hagi pogut fer el sug-
geriment de preguntar sobre un determinat tema o fer-ho d’una determinada manera.

Un cop s’ha valorat l’interès de la temàtica, el pas següent és determinar a quina 
de les enquestes que hi ha incloses al pla de treball del CEO seria més adient incor-
porar-la, d’acord amb el contingut de cada enquesta prevista, del tipus d’enquesta o 
del calendari de treball. En paral·lel, es fa una recerca –si cal– per veure si aquesta 
pregunta s’ha fet en altres enquestes del CEO o en d’altres institucions i com s’ha fet.

Posteriorment, s’analitza que la formulació no pugui presentar problemes de 
comprensió, i que s’adeqüi a les pràctiques estàndards en l’administració de pregun-
tes per enquesta d’acord amb el canal en què es formularà o d’acord amb el tipus de 
pregunta (oberta, emprant puntuacions o escales, o ordenant respostes, per exemple)

Finalment, es decideix en quina part del qüestionari pot ser convenient inclou-
re-la, d’acord amb la resta de preguntes del qüestionari concernit. En tot aquest pro-
cés, i en el cas del CEO, tot i que intervenen els tècnics analistes, l’òrgan responsa-
ble de la inclusió o de l’exclusió de qualsevol pregunta és el director del CEO.

Pel que fa als criteris per elaborar els enunciats de les preguntes són diversos i 
van en funció de la fase del procés d’elaboració que es tracti. Quant a la formulació, 
es procura que sigui entenedora per al major nombre possible de persones entrevis-
tades; que defugi un llenguatge excessivament culte o excessivament vulgar; que 
eviti el biaix de la desitjabilitat social en la resposta; o que eviti orientar la resposta 
en cap sentit predeterminat. Quant al contingut o tema es pretén que tingui un inte-
rès suficient, sigui perquè forma part del debat polític o de l’acadèmic.

En aquest sentit, es comprova si alguna vegada s’ha fet una pregunta semblant en 
altres moments, en altres llocs o per altres institucions, i si és així, s’avalua el text i, 
si no presenta cap inconvenient tècnic o metodològic, es procura reproduir el mateix 
text per tal de tenir elements per a una eventual comparació de respostes, segons 
criteris temporals o de país, o ambdós. Un altre criteri que es té en compte és la va-
loració de l’existència o no d’una sèrie històrica de dades sobre la mateixa pregunta.

Sempre es procura evitar que els enunciats indueixen la resposta en un sentit de-
terminat. I també s’evita preguntar en termes de veritat o falsedat.

Aquesta pregunta serveix per saber quines opinions hi ha a la societat (en el nos-
tre cas, la catalana) respecte a aquesta qüestió de la identitat nacional i com s’as-
socien a altres variables sociodemogràfiques o d’opinió política. Cal recordar que 
en cap moment es fa cap jerarquització d’aquestes característiques en el qüestiona-
ri. En aquest sentit, l’ordre dels diversos elements sobre els quals es demana quina 
importància hom considera que tenen per definir algú com a «veritablement català/
espanyol» s’ha aleatoritzat.

Es tracta de saber quin grau d’importància dona cada entrevistat a cadascun dels 
quatre factors més habituals que la recerca comparada ha detectat que hom fa servir 
per a concebre la idea d’identitat nacional en diversos països (a l’informe fet públic 
d’aquesta enquesta de context ja es va precisar de quin qüestionari s’havia tret –i tra-
duït– la pregunta)

Jordi Argelaguet Argemí, director del Centre d’Estudis d’Opinió
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del 
Centre d’Estudis d’Opinió per a redactar els enunciats de les 
preguntes de l’enquesta sobre el context polític a Catalunya
314-01512/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01511/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Centre 
d’Estudis d’Opinió intenta evitar que l’enunciat de les preguntes 
de l’enquesta sobre el context polític a Catalunya parteixi d’una 
premissa inicial en què es pugui discutir en termes de veritat o 
falsedat
314-01513/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01511/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que 
hi ha alguna circumstància que defineixi algú com a «veritablement 
català»
314-01514/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01511/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de 
preguntar sobre les característiques que farien algú «veritablement 
català»
314-01515/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01511/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contribució a 
difondre l’opinió que hi ha circumstàncies que fan que algú es pugui 
definir com a «veritablement català»
314-01516/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01511/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència de 
preguntar prèviament en una enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió 
si hi ha alguna circumstància que fa que algú es pugui definir com a 
«veritablement català«
314-01517/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01511/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a 
incorporar enunciats de preguntes a l’enquesta del Centre d’Estudis 
d’Opinió sobre el context polític a Catalunya del 2018
314-01518/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01511/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del 
Centre d’Estudis d’Opinió per a redactat els enunciats de les 
preguntes de l’enquesta sobre el context polític a Catalunya
314-01519/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01511/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Centre 
d’Estudis d’Opinió intenta evitar que l’enunciat de les preguntes 
de l’enquesta sobre el context polític a Catalunya parteixi d’una 
premissa inicial en què es pugui discutir en termes de veritat o 
falsedat
314-01520/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01511/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que 
hi ha alguna circumstància que defineixi algú com a »veritablement 
espanyol»
314-01521/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01511/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de 
preguntar sobre les característiques que farien algú «veritablement 
espanyol»
314-01522/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01511/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contribució a 
difondre l’opinió que hi ha circumstàncies que fan que algú es pugui 
definir com a «veritablement espanyol»
314-01523/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01511/12.



BOPC 149
17 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 198

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència de 
preguntar prèviament en una enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió 
si hi ha situació alguna circumstància que fa que algú es pugui 
definir com a «veritablement espanyol»
314-01524/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01511/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del 
sous del personal executiu de l’Institut Català de Finances al portal 
de la transparència
314-01662/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-01662/12 fins a 
la 314-01672/12, 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.

El Grup ICF té habilitat un apartat de transparència en la seva web corporativa 
que, entre d’altres, inclou un apartat específic relatiu a Alts càrrecs i directius a tra-
vés del que es pot accedir a informació sobre els membres dels òrgans de govern de 
l’ICF, així com de la seva retribució (http://www.icf.cat/ca/qui-som/transparencia).

L’únic membre de la Junta de Govern de l’ICF que a la vegada té funcions exe-
cutives és el Conseller Delegat.

La màxima retribució a l’ICF és la corresponent al Conseller Delegat, que anual-
ment es publica a la web corporativa de l’ICF com a part integrant de l’Informe 
Anual de Govern Corporatiu

(Annex, apartat C.1.5 del referit informe), al qual es pot accedir tant a través 
del següent enllaç de la web corporativa (http://www.icf.cat/web/.content/pdf/Infor-
me-Anual-Govern-Corporatiu-Grup-ICF-2017_CA.pdf), com del propi apartat de 
transparència al que ens hem referit anteriorment.

En els darrers tres exercicis, la retribució fixa del Conseller Delegat no ha experi-
mentat cap variació, havent-se mantingut en 119.571,62 euros.

A través dels mateixos enllaços i també com a part integrant de l’Informe Anual 
de Govern Corporatiu (Annex, apartat C.1.6 del referit informe) es pot accedir a la 
retribució dels membres de l’Alta Direcció de l’ICF.

Els únics membres no executius de la Junta de Govern que perceben retribuci-
ons són els consellers independents, que perceben exclusivament una remuneració 
fixa. Globalment, la remuneració que aquests van percebre en el 2017 ha estat de 
110.000,– euros, informació que d’altra banda s’ha publicat, tant a nivell agregat 
com amb el detall nominatiu, a la web corporativa de l’ICF com a part integrant de 
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l’Annex I de l’Informe Financer 2017 (Annex, pàg. 81 del referit informe), al que 
es pot accedir tant a través del següent enllaç de la web corporativa, com del propi 
apartat de transparència.

D’acord amb la legislació vigent, les actes de les reunions de la Comissió de No-
menaments i Retribucions no són d’accés públic, estant a disposició dels òrgans de 
fiscalització corresponents, tant interns (Auditoria Interna del Grup ICF) com ex-
terns (entre ells, la Sindicatura de Comptes, la Intervenció General de la Generalitat 
de Catalunya i els auditors externs).

Barcelona, 5 de setembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el salari del 
conseller delegat de l’Institut Català de Finances
314-01663/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01662/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el salari dels 
membres executius de la Junta de Govern de l’Institut Català de 
Finances
314-01664/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01662/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de 
remuneració dels membres independents de la Junta de Govern de 
l’Institut Català de Finances
314-01665/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01662/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions 
variables que poden haver rebut els membres de la Junta de Govern 
de l’Institut Català de Finances
314-01666/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01662/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sou del personal 
d’alta direcció de l’Institut Català de Finances
314-01667/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01662/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions 
variables que pot haver rebut el personal d’alta direcció de l’Institut 
Català de Finances els darrers tres anys
314-01668/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01662/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de les 
actes de les reunions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions 
de l’Institut Català de Finances
314-01669/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01662/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat al web 
de l’Institut Català de Finances de les retribucions del conseller 
delegat, dels membres executius de la Junta de Govern i del personal 
d’alta direcció d’aquest ens
314-01670/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01662/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de les 
actes de la Comissió de Nomenaments i Retribucions de l’Institut 
Català de Finances
314-01671/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01662/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones de l’Institut Català de Finances que reben un salari superior 
a 120.000 euros
314-01672/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01662/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de 
subvencionar el préstec hipotecari signat amb Acció Cultural del 
País Valencià i la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster per la 
compra de l’edifici «El Siglo»
314-01735/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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, amb Número de Tra-
mitació: 314-01735/12 us trameto, en annex, la informació facilitada per la Direcció 
de Serveis del Departament de la Presidència.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència
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Annex
La subvenció que la Generalitat destina al pagament del préstec hipotecari sig-

nat amb Acció Cultural del País Valencià i la Institució Cívica de Pensament Joan 
Fuster, no s’inicia d’ofici, sinó a instància de les entitats interessades i, actualment, 
no hi ha cap expedient plurianual vinculat.

En conseqüència, la decisió es pren cada exercici en funció de la sol·licitud pre-
sentada i les disponibilitats pressupostàries.

La darrera quota hipotecària del crèdit està prevista per al 30 de setembre de 
2023.

Josefina Valls i Vilà, directora de Serveis

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

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 13852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 314-02074/12 us in-
formo del següent:

La Generalitat ha sol·licitat al FLA 2018 un import de 9.443M €, dels quals 
5.454M € es destinaran a cobrir venciments dels mecanismes de liquiditat (FLA, FPP 
i FS) d’anys anteriors. El tipus d’interès aplicat és del 0,854%.

La informació sol·licitada està disponible al web del Departament d’Economia i 
Hisenda, a l’apartat «relació amb inversors», concretament a la presentació «Inves-
tors Presentation (July 2018)» disponible a Àmbits d’actuació > Relació amb inver-
sors > Endeutament > Presentació a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

L’enllaç exacte és: http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/rela-
cio-amb-inversors/endeutament/presentacio/

L’import sol·licitat i la quantitat que es destinarà a cobrir venciments del FLA d’anys 
anteriors està disponible a la pàgina 32.

El tipus d’interès aplicat està disponible a la pàgina 29.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
pintures de titularitat del Museo del Prado que alberga el Palau de 
Justícia de Barcelona
311-00533/12

ANUNCI: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 12066 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 13.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la decisió final que prendrà la Generalitat sobre els set llenços de ti-

tularitat del Museo del Prado que alberga el Palau de Justícia de Barcelona a la seva 
seu del passeig Lluís Companys (Camí dels Villares, d’Enrique Romero de Torres; 
Esperant la consulta, de Rafael García Guijo; Isabel la Catòlica presidint l’educació 
dels seus fills, d’Isidoro Lozano; Llac de Com, d’Eliseo Meifrén; La primera cano-
nada de bala, d’Enrique Esteban; Sant Esteban, després del seu martiri, en les cata-
cumbes, d’Eduardo Soler, i Volta de l’assistent d’un oficial mort en la guerra d’Àfri-
ca, de Carlos María Esquivel) i que ha anunciat que vol retornar al Museo?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
inserció sociolaboral dels venedors ambulants no autoritzats
311-00534/12

ANUNCI: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 12106 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Els programes de formació i ocupació per a persones immigrades, especialment 

en situació d’irregularitat, son una peça clau per a la seva inserció sociolaboral i la 
regularització se la seva situació.

En la trobada interadministrativa sobre el «top manta» impulsada pel Síndic de 
Greuges, Rafael Ribó, i celebrada el 22 de novembre del 2016, el secretari d’Igual-
tat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós es va comprometre a impulsar plans 
sociolaborals per oferir alternatives sociolaborals als manters (o, almenys, a inten-
tar-ho).
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– Quina valoració fa el Conseller de la tasca de la Generalitat de Catalunya en 
matèria de a la inserció sociolaboral de les persones que fan venda ambulant no au-
toritzada?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans 
d’ocupació per a la inserció sociolaboral dels venedors ambulants no 
autoritzats
311-00535/12

ANUNCI: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 12107 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Els programes de formació i ocupació per a persones immigrades, especial-ment 

en situació d’irregularitat, son una peça clau per a la seva inserció socio-laboral i la 
regularització se la seva situació.

En la trobada interadministrativa sobre el «top manta» impulsada pel Síndic de 
Greuges, Rafael Ribó, i celebrada el 22 de novembre del 2016, el secretari d’Igual-
tat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós es va comprometre a impul-sar plans 
sociolaborals per oferir alternatives sociolaborals als manters (o, almenys, a inten-
tar-ho).

– Quants plans d’ocupació ha realitzat la Generalitat de Catalunya per a la inser-
ció sociolaboral de les persones que fan venda ambulant no autoritzada?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
dotació pressupostària per a l’elaboració de plans d’ocupació per a 
la inserció sociolaboral dels venedors ambulants
311-00536/12

ANUNCI: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 12108 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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Els programes de formació i ocupació per a persones immigrades, especial-ment 
en situació d’irregularitat, son una peça clau per a la seva inserció socio-laboral i la 
regularització se la seva situació.

En la trobada interadministrativa sobre el «top manta» impulsada pel Síndic de 
Greuges, Rafael Ribó, i celebrada el 22 de novembre del 2016, el secretari d’Igual-
tat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós es va comprometre a impulsar plans 
sociolaborals per oferir alternatives sociolaborals als manters (o, almenys, a inten-
tar-ho).

– Quina és la dotació pressupostària que ha destinat la Generalitat de Catalunya, 
de recursos propis, per a l’elaboració de plans d’ocupació per a la inserció socio-
laboral de les persones que fan venda ambulant no autoritzada?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’aportació de recursos per a executar la tercera fase de l’excavació 
arqueològica del convent del Roser de Ciutadilla (Urgell)
311-00539/12

ANUNCI: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 12692 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 13.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– L’Ajuntament de Ciutadilla ha expressat la seva voluntat de fer visitable l’exca-

vació arqueològica del Convent Dominic del Roser de Ciutadilla després de l’exe-
cució d’una tercera fase arqueològica. Té previst el Govern d’aportar els recursos 
necessaris per tal de fer viable l’execució d’aquesta tercera fase arqueològica?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00553/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 13519 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 13.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
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En relación al nombramiento de Lluís Puig i Gordi como director del Programa 
per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del Departa-
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 Gor-

di como director del Programa para el desarrollo de proyectos culturales 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 oralment en comissió 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
311-00554/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 13520 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 13.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En relación al nombramiento de Lluís Puig i Gordi como director del Programa 
per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del Departa-
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 oralment en comissió sobre la 
dotació econòmica del Programa per al desenvolupament de 
projectes culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura
311-00555/12

ANUNCI: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 13522 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 13.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

En relación al nombramiento de Lluís Puig i Gordi como director del Programa 
per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del Departa-
ment de Cultura.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Cuál es la dotación económica con la que cuenta el Programa para el desarro-
llo de proyectos culturales de ámbito internacional del Departamento de Cultura? 
Desglosadas por conceptos y partidas presupuestarias que irán a cargo del progra-
ma.

Palacio del Parlamento, 3 de agosto de 2018
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de certificats emesos o renovats per l’Agència Catalana de 
Certificació CatCert entre els anys 2014 i 2017
311-00557/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 13533 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 13.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

La Agencia Catalana de Certificació (CATCERT) es un organismo autónomo 
creado en 2002, integrado en 2013 dentro del Consorci AOC que actúa como au-
toridad de certificación, para las personas tanto físicas como jurídicas, emitiendo 
certificados digitales (en formato físico o software) necesarios para la identificación 
 digital, firma de documentos y realización de trámites telemáticos con garantía ju-
rídica.

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ordre 
del president de la Generalitat a Ports de la Generalitat d’autorització 
de desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius
311-00565/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 13616 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 12.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿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 
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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
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
competència de la Generalitat per a autoritzar el desembarcament de 
les persones rescatades pel vaixell Aquarius
311-00566/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 13617 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 12.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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 
anuncio carente de viabilidad alguna en lo que es una auténtica situación de crisis 
humanitaria?

Palacio del Parlamento, 16 de agosto de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’aportació de recursos per a fer efectiva l’aturada de la ruïna i la 
restauració del castell de Vergós Guerrejat, a Estaràs (Segarra)
311-00587/12

ANUNCI: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 13687 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 13.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El castell de Vergós Guerrejat es troba al municipi d’Estaràs, a la Segarra. Té 

l’aspecte de gran casal senyorial, adquirit per les reformes fetes entre els segles xvi 
i xvii, però enfonsa els seus orígens al segle xii. L’edifici remata en perfil del poble, 
encimbellat en un turó a la ribera del Sió, i li dóna una imatge característica i iden-
tificadora des de ben lluny.

El castell està catalogat com a BCIN i té la condició (poc habitual a la Segarra, 
i a bona part del País) de ser de propietat pública, ja que fou cedit a l’Ajuntament 
a finals del segle xx pel seu propietari, per tal de ser integrat dins la ruta cultural 
del castells del Sió. Gràcies a això, l’Ajuntament d’Estaràs va projectar obrir-lo al 
públic, amb una sala d’exposicions i un centre de restauració de mobles, esmerçant 
importants esforços per a la seva consolidació i restauració.

El projecte, no obstant això, es va veure estroncat l’any 2013, quan uns grans des-
preniments van afectar la torre del castell i van fer perillar l’estabilitat de l’edifici (i 
desallotjar les cases properes). Una actuació d’urgència, amb el suport econòmic de 
la Generalitat, va permetre dur a terme actuacions de consolidació i apuntalament 
de la torre del castell, amb la instal·lació d’uns tirants de ferro i la injecció de for-
migó a la base.

Quatre anys més tard, es varen efectuar anàlisis geotèrmiques del sòl, els tirants 
foren retirats i es va executar la consolidació de la torre, reforçant amb pilones de 
formigó i cinturons d’acer l’estructura del castell. Tot i això, pocs mesos després, 
després de les pluges continuades del mes de maig, part de l’antiga muralla del cas-
tell s’ha tornat a enfonsar.

Val a dir que el poble de Vergós Guerrejat, així com tota la resta de nuclis inte-
grats al municipi d’Estaràs, tot i tenir pocs habitants, té una intensa vida cultural, 
bona part d’ella vinculada als castells (la veïna Associació d’Amics del Castell d’Al-
ta-riba és un referent territorial pel compromís actiu amb la preservació del patri-
moni cultural i mediambiental de la comarca) i el projecte de restauració i posada 
en valor del castell és un projecte il·lusionant i dinamitzador que fa massa anys que 
espera fer-se realitat.

– Té previst el Govern de la Generalitat aportar els recursos necessaris per fer 
efectiva l’aturada de la ruïna del castell de Vergós Guerrejat i encarar una consoli-
dació i restauració definitives que permetin la seva posada en valor?

Palau del Parlament, 27 d’agost de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a requerir a les companyies elèctriques que compleixin 
la normativa per a protegir l’avifauna de l’electrocució i la col·lisió 
amb les línies elèctriques
314-02293/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 14630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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: 
Les línies elèctriques són infraestructures presents a bona part del territori que, a 

banda dels innegables beneficis per la ciutadania, comporten impactes negatius pel 
medi ambient. Els accidents per electrocució i col·lisió que poden patir les aus, i que 
a Europa ocasionen la mort de centenars de milers d’aus anualment, en són alguns.

L’electrocució es dóna especialment en les línies de distribució, vulgarment ano-
menades de mitjana tensió (15-66 kV), quan una au s’atura en un suport elèctric i 
toca a la vegada dos cables conductors o bé fa massa entre el suport (metàl·lic) i un 
dels cables. Els estudis realitzats fins ara a Catalunya indiquen que l’electrocució 
és un problema important, ja que s’estima que al nostre país moren anualment uns 
3.000 ocells per aquesta causa. Bona part d’aquests ocells pertanyen a espècies pro-
tegides i, fins i tot, en risc de desaparició, com són les cigonyes (una de cada tres aus 
electrocutades), còrvids, i rapinyaires nocturns i diürns. Els experts consideren que, 
no obstant, amb la correcció del 6% de suports considerats de molt alt risc d’electro-
cució es reduiria fins a gairebé un 70% la mortalitat d’ocells.

A Catalunya, l’any 2015, des de la Universitat de Barcelona, es va redactar un 
protocol per mitigar l’electrocució de les aus, centrat a detectar les àrees de Catalu-
nya on l’electrocució té més impacte, per focalitzar-se posteriorment en els territoris 
més perillosos fins a arribar als suports concrets (punts negres) que provoquen la 
majoria d’electrocucions, i va ser aplicat amb gran èxit al Parc Natural de Sant Llo-
renç del Munt, reduint la mortalitat d’àligues d’un 23 a un 0 %. Aquest protocol fou 
lliurat a les companyies elèctriques perquè el poguessin aplicar a la resta del terri-
tori en benefici de totes les espècies afectades per l’electrocució i de la biodiversitat 
en general.

Malgrat això, i tot i l’obligatorietat que tenen les companyies de desenvolupar 
projectes d’adaptació dels tendals elèctrics a la normativa de protecció de l’avifauna, 
la major part dels suports d’alt risc del nostre país no han estat adaptats, cosa que 
suposa un degoteig constant d’electrocució d’aus. Sense anar més lluny, aquest mes 
d’agost s’han denunciat una setantena de morts de cigonyes per electrocució a Oso-
na, una trentena al Segrià i mitja dotzena a les Garrigues. El cos d’Agents Rurals i 
entitats com Seo Bird Life o el GEPEC no han deixat de denunciar la manca d’apli-
cació de mesures correctores a diversos punts negres. Per la seva banda, la fiscalia 
delegada de Medi Ambient de Barcelona va obrir a finals de l’any 2017 una inves-
tigació per aclarir si les companyies elèctriques i la Generalitat compleixen o no la 
normativa que fixa mesures encaminades a evitar que les aus morin electrocutades 
per posar-se a les torres i cables de distribució.

Davant d’això, fonts del Govern han anunciant públicament la voluntat de sub-
vencionar les empreses elèctriques perquè renovin les torres antigues i les adeqüin 
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a la normativa actual, mentre que, malgrat que entre el 2015 i 2017 s’han obert ex-
pedients administratius per la mort de 580 exemplars de diferents espècies, per des-
càrregues elèctriques o col·lisió amb les torres, no s’ha imposat encara cap sanció 
per aquests incidents (a diferència del que sí que s’ha fet a d’altres comunitats de 
l’Estat espanyol).

– Quines mesures té previstes el Govern de la Generalitat per requerir a les com-
panyies titulars dels tendals elèctrics perquè compleixin la normativa d’adaptació a 
la protecció de l’avifauna contra l’electrocució i la col·lisió?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel 
qual no ha imposat cap sanció a les companyies elèctriques 
per l’incompliment de la normativa per a protegir l’avifauna de 
l’electrocució i la col·lisió amb les línies elèctriques
314-02294/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 14631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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: 
Les línies elèctriques són infraestructures presents a bona part del territori que, a 

banda dels innegables beneficis per la ciutadania, comporten impactes negatius pel 
medi ambient. Els accidents per electrocució i col·lisió que poden patir les aus, i que 
a Europa ocasionen la mort de centenars de milers d’aus anualment, en són alguns.

L’electrocució es dóna especialment en les línies de distribució, vulgarment ano-
menades de mitjana tensió (15-66 kV), quan una au s’atura en un suport elèctric i 
toca a la vegada dos cables conductors o bé fa massa entre el suport (metàl·lic) i un 
dels cables. Els estudis realitzats fins ara a Catalunya indiquen que l’electrocució 
és un problema important, ja que s’estima que al nostre país moren anualment uns 
3.000 ocells per aquesta causa. Bona part d’aquests ocells pertanyen a espècies pro-
tegides i, fins i tot, en risc de desaparició, com són les cigonyes (una de cada tres aus 
electrocutades), còrvids, i rapinyaires nocturns i diürns. Els experts consideren que, 
no obstant, amb la correcció del 6% de suports considerats de molt alt risc d’electro-
cució es reduiria fins a gairebé un 70% la mortalitat d’ocells.

A Catalunya, l’any 2015, des de la Universitat de Barcelona, es va redactar un 
protocol per mitigar l’electrocució de les aus, centrat a detectar les àrees de Catalu-
nya on l’electrocució té més impacte, per focalitzar-se posteriorment en els territoris 
més perillosos fins a arribar als suports concrets (punts negres) que provoquen la 
majoria d’electrocucions, i va ser aplicat amb gran èxit al Parc Natural de Sant Llo-
renç del Munt, reduint la mortalitat d’àligues d’un 23 a un 0 %. Aquest protocol fou 
lliurat a les companyies elèctriques perquè el poguessin aplicar a la resta del terri-
tori en benefici de totes les espècies afectades per l’electrocució i de la biodiversitat 
en general.

Malgrat això, i tot i l’obligatorietat que tenen les companyies de desenvolupar 
projectes d’adaptació dels tendals elèctrics a la normativa de protecció de l’avifauna, 
la major part dels suports d’alt risc del nostre país no han estat adaptats, cosa que 
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suposa un degoteig constant d’electrocució d’aus. Sense anar més lluny, aquest mes 
d’agost s’han denunciat una setantena de morts de cigonyes per electrocució a Oso-
na, una trentena al Segrià i mitja dotzena a les Garrigues. El cos d’Agents Rurals i 
entitats com Seo Bird Life o el GEPEC no han deixat de denunciar la manca d’apli-
cació de mesures correctores a diversos punts negres. Per la seva banda, la fiscalia 
delegada de Medi Ambient de Barcelona va obrir a finals de l’any 2017 una inves-
tigació per aclarir si les companyies elèctriques i la Generalitat compleixen o no la 
normativa que fixa mesures encaminades a evitar que les aus morin electrocutades 
per posar-se a les torres i cables de distribució.

Davant d’això, fonts del Govern han anunciant públicament la voluntat de sub-
vencionar les empreses elèctriques perquè renovin les torres antigues i les adeqüin 
a la normativa actual, mentre que, malgrat que entre el 2015 i 2017 s’han obert ex-
pedients administratius per la mort de 580 exemplars de diferents espècies, per des-
càrregues elèctriques o col·lisió amb les torres, no s’ha imposat encara cap sanció 
per aquests incidents (a diferència del que sí que s’ha fet a d’altres comunitats de 
l’Estat espanyol).

– Quin és el motiu pel qual el Govern de la Generalitat, malgrat els centenars 
d’expedients sancionadors oberts contra les companyies elèctriques per possibles 
incompliments de la normativa de protecció de l’avifauna contra l’electrocució i la 
col·lisió, encara no hagi imposat cap sanció?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una 
cartografia de les zones més sensibles que posen en risc els ocells 
amenaçats i dels punts negres per electrocució i col·lisió d’avifauna
314-02295/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 14632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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: 
Les línies elèctriques són infraestructures presents a bona part del territori que, a 

banda dels innegables beneficis per la ciutadania, comporten impactes negatius pel 
medi ambient. Els accidents per electrocució i col·lisió que poden patir les aus, i que 
a Europa ocasionen la mort de centenars de milers d’aus anualment, en són alguns.

L’electrocució es dóna especialment en les línies de distribució, vulgarment ano-
menades de mitjana tensió (15-66 kV), quan una au s’atura en un suport elèctric i 
toca a la vegada dos cables conductors o bé fa massa entre el suport (metàl·lic) i un 
dels cables. Els estudis realitzats fins ara a Catalunya indiquen que l’electrocució 
és un problema important, ja que s’estima que al nostre país moren anualment uns 
3.000 ocells per aquesta causa. Bona part d’aquests ocells pertanyen a espècies pro-
tegides i, fins i tot, en risc de desaparició, com són les cigonyes (una de cada tres aus 
electrocutades), còrvids, i rapinyaires nocturns i diürns. Els experts consideren que, 
no obstant, amb la correcció del 6% de suports considerats de molt alt risc d’electro-
cució es reduiria fins a gairebé un 70% la mortalitat d’ocells.
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A Catalunya, l’any 2015, des de la Universitat de Barcelona, es va redactar un 
protocol per mitigar l’electrocució de les aus, centrat a detectar les àrees de Catalu-
nya on l’electrocució té més impacte, per focalitzar-se posteriorment en els territoris 
més perillosos fins a arribar als suports concrets (punts negres) que provoquen la 
majoria d’electrocucions, i va ser aplicat amb gran èxit al Parc Natural de Sant Llo-
renç del Munt, reduint la mortalitat d’àligues d’un 23 a un 0 %. Aquest protocol fou 
lliurat a les companyies elèctriques perquè el poguessin aplicar a la resta del terri-
tori en benefici de totes les espècies afectades per l’electrocució i de la biodiversitat 
en general.

Malgrat això, i tot i l’obligatorietat que tenen les companyies de desenvolupar 
projectes d’adaptació dels tendals elèctrics a la normativa de protecció de l’avifauna, 
la major part dels suports d’alt risc del nostre país no han estat adaptats, cosa que 
suposa un degoteig constant d’electrocució d’aus. Sense anar més lluny, aquest mes 
d’agost s’han denunciat una setantena de morts de cigonyes per electrocució a Oso-
na, una trentena al Segrià i mitja dotzena a les Garrigues. El cos d’Agents Rurals i 
entitats com Seo Bird Life o el GEPEC no han deixat de denunciar la manca d’apli-
cació de mesures correctores a diversos punts negres. Per la seva banda, la fiscalia 
delegada de Medi Ambient de Barcelona va obrir a finals de l’any 2017 una inves-
tigació per aclarir si les companyies elèctriques i la Generalitat compleixen o no la 
normativa que fixa mesures encaminades a evitar que les aus morin electrocutades 
per posar-se a les torres i cables de distribució.

Davant d’això, fonts del Govern han anunciant públicament la voluntat de sub-
vencionar les empreses elèctriques perquè renovin les torres antigues i les adeqüin 
a la normativa actual, mentre que, malgrat que entre el 2015 i 2017 s’han obert ex-
pedients administratius per la mort de 580 exemplars de diferents espècies, per des-
càrregues elèctriques o col·lisió amb les torres, no s’ha imposat encara cap sanció 
per aquests incidents (a diferència del que sí que s’ha fet a d’altres comunitats de 
l’Estat espanyol).

– Ha creat el Govern de la Generalitat una cartografia de les zones més sensibles 
per posar en risc les aus amenaçades de Catalunya i dels punts negres per electro-
cució i col·lisió d’avifauna?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
concedir subvencions a les companyies elèctriques perquè renovin 
les torres antigues i les adeqüin a la normativa
314-02296/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 14633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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: 
Les línies elèctriques són infraestructures presents a bona part del territori que, a 

banda dels innegables beneficis per la ciutadania, comporten impactes negatius pel 
medi ambient. Els accidents per electrocució i col·lisió que poden patir les aus, i que 
a Europa ocasionen la mort de centenars de milers d’aus anualment, en són alguns.
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L’electrocució es dóna especialment en les línies de distribució, vulgarment ano-
menades de mitjana tensió (15-66 kV), quan una au s’atura en un suport elèctric i 
toca a la vegada dos cables conductors o bé fa massa entre el suport (metàl·lic) i un 
dels cables. Els estudis realitzats fins ara a Catalunya indiquen que l’electrocució 
és un problema important, ja que s’estima que al nostre país moren anualment uns 
3.000 ocells per aquesta causa. Bona part d’aquests ocells pertanyen a espècies pro-
tegides i, fins i tot, en risc de desaparició, com són les cigonyes (una de cada tres aus 
electrocutades), còrvids, i rapinyaires nocturns i diürns. Els experts consideren que, 
no obstant, amb la correcció del 6% de suports considerats de molt alt risc d’electro-
cució es reduiria fins a gairebé un 70% la mortalitat d’ocells.

A Catalunya, l’any 2015, des de la Universitat de Barcelona, es va redactar un 
protocol per mitigar l’electrocució de les aus, centrat a detectar les àrees de Catalu-
nya on l’electrocució té més impacte, per focalitzar-se posteriorment en els territoris 
més perillosos fins a arribar als suports concrets (punts negres) que provoquen la 
majoria d’electrocucions, i va ser aplicat amb gran èxit al Parc Natural de Sant Llo-
renç del Munt, reduint la mortalitat d’àligues d’un 23 a un 0 %. Aquest protocol fou 
lliurat a les companyies elèctriques perquè el poguessin aplicar a la resta del terri-
tori en benefici de totes les espècies afectades per l’electrocució i de la biodiversitat 
en general.

Malgrat això, i tot i l’obligatorietat que tenen les companyies de desenvolupar 
projectes d’adaptació dels tendals elèctrics a la normativa de protecció de l’avifauna, 
la major part dels suports d’alt risc del nostre país no han estat adaptats, cosa que 
suposa un degoteig constant d’electrocució d’aus. Sense anar més lluny, aquest mes 
d’agost s’han denunciat una setantena de morts de cigonyes per electrocució a Oso-
na, una trentena al Segrià i mitja dotzena a les Garrigues. El cos d’Agents Rurals i 
entitats com Seo Bird Life o el GEPEC no han deixat de denunciar la manca d’apli-
cació de mesures correctores a diversos punts negres. Per la seva banda, la fiscalia 
delegada de Medi Ambient de Barcelona va obrir a finals de l’any 2017 una inves-
tigació per aclarir si les companyies elèctriques i la Generalitat compleixen o no la 
normativa que fixa mesures encaminades a evitar que les aus morin electrocutades 
per posar-se a les torres i cables de distribució.

Davant d’això, fonts del Govern han anunciant públicament la voluntat de sub-
vencionar les empreses elèctriques perquè renovin les torres antigues i les adeqüin 
a la normativa actual, mentre que, malgrat que entre el 2015 i 2017 s’han obert ex-
pedients administratius per la mort de 580 exemplars de diferents espècies, per des-
càrregues elèctriques o col·lisió amb les torres, no s’ha imposat encara cap sanció 
per aquests incidents (a diferència del que sí que s’ha fet a d’altres comunitats de 
l’Estat espanyol).

– Té previst el Govern de la Generalitat concedir subvencions a les empreses 
elèctriques perquè renovin les torres antigues i les adeqüin a la normativa actual? 
Essent així, per quines quantitats o percentatges i en quines condicions?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els indicis d’ús 
o difusió irregular de dades personals de reclusos dels centres 
penitenciaris de Lledoners, Mas d’Enric o Puig de les Basses que 
justifiquin l’inici actuacions pels serveis d’inspecció
314-02297/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL  

GP CS

Reg. 14646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Constaba al departamento de Justicia indicios objetivos suficientes y razona-

bles de utilización y/o difusión irregular de datos personales por parte de los servi-
dores públicos de los centros penitenciarios de Lledoners, Mas d’Enric o Puig de les 
Basses para iniciar actuaciones contra los mismos por parte del servicio de inspec-
ción? En caso afirmativo, ¿cuáles? En caso negativo, ¿por qué se han iniciado esas 
actuaciones si el acceso a las fichas personales de reclusos puede ser necesario en 
el marco del ejercicio de las funciones propias de los servidores públicos de dichos 
centros penitenciarios?

Palacio del Parlamento, 04 de septiembre de 2018 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes 
a terme per a combatre les agressions feixistes
314-02298/12

FORMULACIÓ: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC

Reg. 14681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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: 
– Tenint en compte que a l’Estat Espanyol i als Països Catalans és on s’estan pro-

duint més agressions feixistes arreu d’Europa, s’ha posat en marxa durant l’any 2018 
un programa operatiu específic per combatre aquesta realitat?

– Quines actuacions s’han dut a terme des de la Conselleria d’Interior per poder 
abordar aquesta situació?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Maria Sirvent Escrig, diputada SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del servei 
d’hemodinàmica a la província de Tarragona
314-02299/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14798 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la situació actual del Servei d’Hemodinàmica a la província de Tar-

ragona? Hi ha prevista alguna acció en aquest servei?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients atesos cada any al servei d’hemodinàmica de Tarragona
314-02300/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants pacients són atesos cada any al Servei d’Hemodinàmica de Tarragona?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients derivats de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a algun 
tractament d’hemodinàmica el 2016 i el 2017
314-02301/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14800 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quants pacients ha calgut derivar a Barcelona per realitzar algun tractament 
d’hemodinàmica des de Tarragona l’any 2017? I el 2016?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients derivats de Lleida a Barcelona per a sotmetre’s a algun 
tractament d’hemodinàmica el 2016 i el 2017
314-02302/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants pacients ha calgut derivar a Barcelona per realitzar algun tractament 

d’hemodinàmica des de Lleida l’any 2017? I el 2016?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients derivats de Girona a Barcelona per a sotmetre’s a algun 
tractament d’hemodinàmica el 2016 i el 2017
314-02303/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14802 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants pacients ha calgut derivar a Barcelona per realitzar algun tractament 

d’hemodinàmica des de Girona l’any 2017? I el 2016?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Fascicle sisè
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera del 
servei d’hemodinàmica a Tarragona el 2018
314-02304/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14803 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la situació de la llista d’espera al Servei d’Hemodinàmica a Tarrago-

na el 2018?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera del 
servei d’hemodinàmica a Lleida el 2017
314-02305/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14804 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la situació de la llista d’espera al Servei d’Hemodinàmica a Lleida 

el 2017?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera del 
servei d’hemodinàmica a Girona el 2017
314-02306/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14805 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quina és la situació de la llista d’espera al Servei d’Hemodinàmica a Girona 
el 2017?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar 
el servei i la cobertura dels serveis d’hemodinàmica a Lleida o Girona
314-02307/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14806 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha alguna acció prevista d’ampliació del servei i cobertura de l’hemodinà-

mica a Lleida o Girona?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del servei 
de radioteràpia a Tarragona el 2018
314-02308/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En relació a la radioteràpia a Tarragona, quina és la situació actual? Què ha 

portat al tancament d’un aparell a l’estiu de 2018?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients derivats de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una 
tomografia computada els darrers cinc anys
314-02309/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants pacients es deriven a Barcelona per realitzar-se una TAC a Tarragona? 

Ens ho poden desglossar pels darrers 5 anys?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients derivats de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a alguna 
tomografia per emissió de positrons els darrers cinc anys
314-02310/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants pacients s’han derivat a Barcelona per realitzar-se una prova PET des 

de Tarragona quan ja s’hi disposava d’aparell? Ens ho poden desglossar pels darrers 
5 anys?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a 
derivar pacients de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una 
tomografia per emissió de positrons
314-02311/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quins han estat els motius de les derivacions per realitzar-se una prova PET a 
Barcelona en pacients de Tarragona?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a 
evitar les derivacions de pacients de Tarragona a Barcelona per a 
sotmetre’s a una tomografia per emissió de positrons
314-02312/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha algun pla per evitar derivar pacients de Tarragona a Barcelona per rea-

litzar-se una prova PET? Ens ho poden detallar?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
en l’actuació policial de Salt (Gironès) de l’1 de setembre de 2018 en 
què es va fer servir una pistola Taser
314-02313/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 14946 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 formaven part de l’actuació policial del passat dissabte 1 de se-

tembre a Salt, en la qual es va fer ús per primera vegada d’un Dispositiu Conductor 
d’Energia, també conegut com a pistola tàser?

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gravació de 
l’actuació policial de Salt (Gironès) de l’1 de setembre de 2018 en què 
es va fer servir una pistola Taser
314-02314/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 14947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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: 
– Es disposa de la gravació que ha d’acompanyar a tota intervenció amb Dispo-

sitiu Conductor d’Energia de l’actuació policial del passat dissabte 1 de setembre a 
Salt?

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual es 
va fer servir una pistola Taser en l’actuació policial de Salt (Gironès) 
de l’1 de setembre de 2018
314-02315/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 14948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 va ser la raó que va motivar a l’ús d’un Dispositiu Conductor d’Energia 

el passat dissabte 1 de setembre a Salt?

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment del 
protocol d’actuació en fer servir una pistola Taser en la intervenció 
policial de Salt (Gironès) de l’1 de setembre de 2018
314-02316/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 14949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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-
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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: 
– Es pot afirmar que es va seguir el protocol d’actuació a l’hora de fer ús del 

Dispositiu Coductor d’Energia en la intervenció policial del passat dissabte 1 de se-
tembre a Salt?

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Cos de Mossos 
d’Esquadra té un protocol de prevenció, actuació i resolució de 
situacions d’assetjament sexual
314-02317/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 14950 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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: 
– Compta el cos dels Mossos d’Esquadra amb un protocol de prevenció, actuació 

i resolució de situacions d’assetjament sexual per raó del sexe, de l’orientació sexual 
i/o de la identitat sexual?

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació 
d’algun protocol de prevenció, actuació i resolució de situacions 
d’assetjament sexual en el Cos de Mossos d’Esquadra arran del cas 
de l’agent acusat de gravar les seves companyes al vestidor
314-02318/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 14951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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: 
– Una vegada descobert el cas de l’agent dels Mossos d’Esquadra acusat de gra-

var les seves companyes al vestidor, es va activar algun protocol de prevenció, ac-
tuació i resolució de situacions d’assetjament sexual per raó del sexe, de l’orientació 
sexual i/o de la identitat sexual?

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures 
de suport al sector de la fruita
314-02319/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 15069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, 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: 
El dia 4 de setembre el Segrià i les Garrigues varen patir la dotzena pedregada 

de la temporada, amb els consegüents danys als cultius de fruita. Les continues pèr-
dues del sector de la fruita per les inclemències meteorològiques, sumat a la crisi 
de preus i manca de suport per part de les Administracions Públiques ha agreujat i 
posat en perill la viabilitat de molts productors.

– Quines mesures de suport al sector de la fruita pensa impulsar el Govern per 
tal d’alleujar la situació actual?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’impulsar accions de suport per a instal·lar xarxes antipedra o 
contractar assegurances agràries
314-02320/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 15070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, 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: 
El dia 4 de setembre el Segrià i les Garrigues varen patir la dotzena pedregada 

de la temporada, amb els consegüents danys als cultius de fruita. Les continues pèr-
dues del sector de la fruita per les inclemències meteorològiques, sumat a la crisi 
de preus i manca de suport per part de les Administracions Públiques ha agreujat i 
posat en perill la viabilitat de molts productors.

– Preveu el Govern impulsar accions de suport per a la instal·lació de xarxes an-
tipedra o per la contractació d’assegurances agràries?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units



BOPC 149
17 de setembre de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 225 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’accions 
per a millorar o garantir el compliment de la Llei de la cadena 
alimentària
314-02321/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 15071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, 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: 
El dia 4 de setembre el Segrià i les Garrigues varen patir la dotzena pedregada 

de la temporada, amb els consegüents danys als cultius de fruita. Les continues pèr-
dues del sector de la fruita per les inclemències meteorològiques, sumat a la crisi 
de preus i manca de suport per part de les Administracions Públiques ha agreujat i 
posat en perill la viabilitat de molts productors.

– El Govern impulsarà accions concretes per a millorar o garantir el compliment 
de la Llei de la Cadena Alimentària?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
evitar l’abús de poder de distribuïdors o comercialitzadors del sector 
de la fruita
314-02322/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 15072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, 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: 
El dia 4 de setembre el Segrià i les Garrigues varen patir la dotzena pedregada 

de la temporada, amb els consegüents danys als cultius de fruita. Les continues pèr-
dues del sector de la fruita per les inclemències meteorològiques, sumat a la crisi 
de preus i manca de suport per part de les Administracions Públiques ha agreujat i 
posat en perill la viabilitat de molts productors.

– El Govern pendrà mesures per a evitar l’abús de poder de determinats distri-
buïdors o comercialitzadors?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures 
de suport als petits productors de fruita
314-02323/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 15073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, 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: 
El dia 4 de setembre el Segrià i les Garrigues varen patir la dotzena pedregada 

de la temporada, amb els consegüents danys als cultius de fruita. Les continues pèr-
dues del sector de la fruita per les inclemències meteorològiques, sumat a la crisi 
de preus i manca de suport per part de les Administracions Públiques ha agreujat i 
posat en perill la viabilitat de molts productors.

– El Govern pensa impulsar mesures específiques de suport als petits productors 
de fruita de Catalunya? Quines?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels 
danys en el sector de la fruita al Segrià i les Garrigues per la 
pedregada del 4 de setembre de 2018
314-02324/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 15074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, 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: 
El dia 4 de setembre el Segrià i les Garrigues varen patir la dotzena pedregada 

de la temporada, amb els consegüents danys als cultius de fruita. Les continues pèr-
dues del sector de la fruita per les inclemències meteorològiques, sumat a la crisi 
de preus i manca de suport per part de les Administracions Públiques ha agreujat i 
posat en perill la viabilitat de molts productors.

– Té el Govern una valoració dels danys d’aquesta darrera pedregada?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels 
danys en el sector de la fruita per les pedregades durant el 2018
314-02325/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 15075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, 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: 
El dia 4 de setembre el Segrià i les Garrigues varen patir la dotzena pedregada 

de la temporada, amb els consegüents danys als cultius de fruita. Les continues pèr-
dues del sector de la fruita per les inclemències meteorològiques, sumat a la crisi 
de preus i manca de suport per part de les Administracions Públiques ha agreujat i 
posat en perill la viabilitat de molts productors.

– Té el Govern una valoració dels danys al sector de la fruita de tot Catalunya 
degut a les pedregades durant aquest any?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del 
Departament de la Presidència per a fer efectiu el contingut dels 
articles suspesos pel Tribunal Constitucional amb relació a la Moció 
5/XII, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel 
Tribunal Constitucional
314-02326/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 15146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Al Departament de la Presidència 
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El 5 de juliol de 2018 es va aprovar pel Parlament de Catalunya la Moció  

5/XII del Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i sus-
pesa pel Tribunal Constitucional amb el següent literal als seus punts 4 i 5: 

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu el contingut dels ar-
ticles suspesos pel Tribunal Constitucional de les normes següents: 

a) Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió re-
sidencial.

b) Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
c) Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.
d) Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb
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càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
e) Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 

del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments co-
mercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

f) Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels lli-
bres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

g) Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.
h) Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció Social.
i) Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
j) Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
k) Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 

a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, 
quart i cinquè.

l) Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques.
m) Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels
serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places.
n) Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència 

de la Generalitat i del Govern.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li, en el ter-

mini de noranta dies, un informe amb l’estat i el pla d’execució de totes les mesures 
tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional 
de les normes de l’apartat 4.»

Respecte a les mesures tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos 
pel Tribunal Constitucional els hi demanem que concretin les que ja s’han fet efec-
tives i les que es duran a terme per part del seu Departament.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per a fer 
efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional 
amb relació a la Moció 5/XII, sobre la normativa del Parlament 
anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
314-02327/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 15147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El 5 de juliol de 2018 es va aprovar pel Parlament de Catalunya la Moció 5/

XII del Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i sus-
pesa pel Tribunal Constitucional amb el següent literal als seus punts 4 i 5: 

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu el contingut dels ar-
ticles suspesos pel Tribunal Constitucional de les normes següents: 
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a) Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió re-
sidencial.

b) Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
c) Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.
d) Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
e) Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 

del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments co-
mercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

f) Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels lli-
bres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

g) Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.
h) Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció Social.
i) Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
j) Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
k) Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 

a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, 
quart i cinquè.

l) Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques.
m) Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels
serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places.
n) Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència 

de la Generalitat i del Govern.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li, en el ter-

mini de noranta dies, un informe amb l’estat i el pla d’execució de totes les mesures 
tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional 
de les normes de l’apartat 4.»

Respecte a les mesures tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos 
pel Tribunal Constitucional els hi demanem que concretin les que ja s’han fet efec-
tives i les que es duran a terme per part del seu Departament.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència per a fer efectiu el contingut dels articles suspesos 
pel Tribunal Constitucional amb relació a la Moció 5/XII, sobre 
la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal 
Constitucional
314-02328/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 15148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
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i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El 5 de juliol de 2018 es va aprovar pel Parlament de Catalunya la Moció 5/

XII del Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i sus-
pesa pel Tribunal Constitucional amb el següent literal als seus punts 4 i 5: 

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu el contingut dels ar-
ticles suspesos pel Tribunal Constitucional de les normes següents: 

a) Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió re-
sidencial.

b) Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
c) Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.
d) Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
e) Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 

del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments co-
mercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

f) Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels lli-
bres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

g) Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.
h) Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció Social.
i) Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
j) Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
k) Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 

a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, 
quart i cinquè.

l) Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques.
m) Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels
serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places.
n) Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència 

de la Generalitat i del Govern.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li, en el ter-

mini de noranta dies, un informe amb l’estat i el pla d’execució de totes les mesures 
tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional 
de les normes de l’apartat 4.»

Respecte a les mesures tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos 
pel Tribunal Constitucional els hi demanem que concretin les que ja s’han fet efec-
tives i les que es duran a terme per part del seu Departament.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del 
Departament d’Interior per a fer efectiu el contingut dels articles 
suspesos pel Tribunal Constitucional amb relació a la Moció 5/XII, 
sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal 
Constitucional
314-02329/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 15149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Al Departament d’Interior 
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El 5 de juliol de 2018 es va aprovar pel Parlament de Catalunya la Moció 5/XII del 

Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tri-
bunal Constitucional amb el següent literal als seus punts 4 i 5: 

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu el contingut dels ar-
ticles suspesos pel Tribunal Constitucional de les normes següents: 

a) Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió re-
sidencial.

b) Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
c) Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.
d) Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
e) Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 

del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments co-
mercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

f) Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels lli-
bres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

g) Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.
h) Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció Social.
i) Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
j) Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
k) Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 

a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, 
quart i cinquè.

l) Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques.
m) Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels
serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places.
n) Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència 

de la Generalitat i del Govern.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li, en el ter-

mini de noranta dies, un informe amb l’estat i el pla d’execució de totes les mesures 
tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional 
de les normes de l’apartat 4.»
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Respecte a les mesures tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos 
pel Tribunal Constitucional els hi demanem que concretin les que ja s’han fet efec-
tives i les que es duran a terme per part del seu Departament.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del 
Departament d’Ensenyament per a fer efectiu el contingut dels 
articles suspesos pel Tribunal Constitucional amb relació a la Moció 
5/XII, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel 
Tribunal Constitucional
314-02330/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 15150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Al Departament d’Ensenyament 
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El 5 de juliol de 2018 es va aprovar pel Parlament de Catalunya la Moció 5/XII del 

Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tri-
bunal Constitucional amb el següent literal als seus punts 4 i 5: 

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu el contingut dels ar-
ticles suspesos pel Tribunal Constitucional de les normes següents: 

a) Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió re-
sidencial.

b) Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
c) Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.
d) Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
e) Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 

del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments co-
mercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

f) Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels lli-
bres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

g) Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.
h) Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció Social.
i) Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
j) Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
k) Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 

a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, 
quart i cinquè.

l) Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques.
m) Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels
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serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places.
n) Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència 

de la Generalitat i del Govern.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li, en el ter-

mini de noranta dies, un informe amb l’estat i el pla d’execució de totes les mesures 
tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional 
de les normes de l’apartat 4.»

Respecte a les mesures tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos 
pel Tribunal Constitucional els hi demanem que concretin les que ja s’han fet efec-
tives i les que es duran a terme per part del seu Departament.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del 
Departament de Salut per a fer efectiu el contingut dels articles 
suspesos pel Tribunal Constitucional amb relació a la Moció 5/XII, 
sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal 
Constitucional
314-02331/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 15151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Al Departament de Salut 
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El 5 de juliol de 2018 es va aprovar pel Parlament de Catalunya la Moció 5/XII del 

Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tri-
bunal Constitucional amb el següent literal als seus punts 4 i 5: 

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu el contingut dels ar-
ticles suspesos pel Tribunal Constitucional de les normes següents: 

a) Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió re-
sidencial.

b) Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
c) Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.
d) Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
e) Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 

del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments co-
mercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

f) Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels lli-
bres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

g) Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.
h) Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció Social.
i) Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
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j) Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
k) Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 

a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, 
quart i cinquè.

l) Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques.
m) Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels
serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places.
n) Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència 

de la Generalitat i del Govern.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li, en el ter-

mini de noranta dies, un informe amb l’estat i el pla d’execució de totes les mesures 
tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional 
de les normes de l’apartat 4.»

Respecte a les mesures tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos 
pel Tribunal Constitucional els hi demanem que concretin les que ja s’han fet efec-
tives i les que es duran a terme per part del seu Departament.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del 
Departament de Territori i Sostenibilitat per a fer efectiu el contingut 
dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional amb relació a la 
Moció 5/XII, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel 
Tribunal Constitucional
314-02332/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 15152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Al Departament de Territori i Sostenibilitat 
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El 5 de juliol de 2018 es va aprovar pel Parlament de Catalunya la Moció 5/XII del 

Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tri-
bunal Constitucional amb el següent literal als seus punts 4 i 5: 

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu el contingut dels ar-
ticles suspesos pel Tribunal Constitucional de les normes següents: 

a) Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió re-
sidencial.

b) Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
c) Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.
d) Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
e) Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 

del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments co-
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mercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

f) Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels lli-
bres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

g) Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.
h) Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció Social.
i) Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
j) Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
k) Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 

a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, 
quart i cinquè.

l) Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques.
m) Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels
serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places.
n) Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència 

de la Generalitat i del Govern.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li, en el ter-

mini de noranta dies, un informe amb l’estat i el pla d’execució de totes les mesures 
tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional 
de les normes de l’apartat 4.»

Respecte a les mesures tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos 
pel Tribunal Constitucional els hi demanem que concretin les que ja s’han fet efec-
tives i les que es duran a terme per part del seu Departament.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del 
Departament de Cultura per a fer efectiu el contingut dels articles 
suspesos pel Tribunal Constitucional amb relació a la Moció 5/XII, 
sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal 
Constitucional
314-02333/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 15153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Al Departament de Cultura
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El 5 de juliol de 2018 es va aprovar pel Parlament de Catalunya la Moció 5/XII del 

Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tri-
bunal Constitucional amb el següent literal als seus punts 4 i 5: 

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu el contingut dels ar-
ticles suspesos pel Tribunal Constitucional de les normes següents: 

a) Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
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de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió re-
sidencial.

b) Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
c) Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.
d) Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
e) Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 

del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments co-
mercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

f) Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels lli-
bres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

g) Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.
h) Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció Social.
i) Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
j) Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
k) Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 

a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, 
quart i cinquè.

l) Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques.
m) Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels
serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places.
n) Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència 

de la Generalitat i del Govern.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li, en el ter-

mini de noranta dies, un informe amb l’estat i el pla d’execució de totes les mesures 
tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional 
de les normes de l’apartat 4.»

Respecte a les mesures tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos 
pel Tribunal Constitucional els hi demanem que concretin les que ja s’han fet efec-
tives i les que es duran a terme per part del seu Departament.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del 
Departament de Justícia per a fer efectiu el contingut dels articles 
suspesos pel Tribunal Constitucional amb relació a la Moció 5/XII, 
sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal 
Constitucional
314-02334/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 15154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Al Departament de Justícia 
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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El 5 de juliol de 2018 es va aprovar pel Parlament de Catalunya la Moció 5/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tri-
bunal Constitucional amb el següent literal als seus punts 4 i 5: 

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu el contingut dels ar-
ticles suspesos pel Tribunal Constitucional de les normes següents: 

a) Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió re-
sidencial.

b) Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
c) Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.
d) Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
e) Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 

del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments co-
mercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

f) Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels lli-
bres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

g) Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.
h) Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció Social.
i) Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
j) Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
k) Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 

a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, 
quart i cinquè.

l) Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques.
m) Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels
serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places.
n) Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència 

de la Generalitat i del Govern.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li, en el ter-

mini de noranta dies, un informe amb l’estat i el pla d’execució de totes les mesures 
tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional 
de les normes de l’apartat 4.»

Respecte a les mesures tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos 
pel Tribunal Constitucional els hi demanem que concretin les que ja s’han fet efec-
tives i les que es duran a terme per part del seu Departament.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a fer efectiu el 
contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional amb 
relació a la Moció 5/XII, sobre la normativa del Parlament anul·lada i 
suspesa pel Tribunal Constitucional
314-02335/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 15155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Al Departament de Treball, Afers Socials i Families 
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El 5 de juliol de 2018 es va aprovar pel Parlament de Catalunya la Moció 5/XII del 

Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tri-
bunal Constitucional amb el següent literal als seus punts 4 i 5: 

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu el contingut dels ar-
ticles suspesos pel Tribunal Constitucional de les normes següents: 

a) Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió re-
sidencial.

b) Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
c) Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.
d) Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
e) Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 

del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments co-
mercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

f) Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels lli-
bres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

g) Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.
h) Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció Social.
i) Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
j) Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
k) Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 

a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, 
quart i cinquè.

l) Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques.
m) Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels
serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places.
n) Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència 

de la Generalitat i del Govern.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li, en el ter-

mini de noranta dies, un informe amb l’estat i el pla d’execució de totes les mesures 
tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional 
de les normes de l’apartat 4.»
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Respecte a les mesures tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos 
pel Tribunal Constitucional els hi demanem que concretin les que ja s’han fet efec-
tives i les que es duran a terme per part del seu Departament.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del 
Departament d’Empresa i Coneixement per a fer efectiu el contingut 
dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional amb relació a la 
Moció 5/XII, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel 
Tribunal Constitucional
314-02336/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 15156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Al Departament d’Empresa i Coneixement
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El 5 de juliol de 2018 es va aprovar pel Parlament de Catalunya la Moció 5/XII del 

Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tri-
bunal Constitucional amb el següent literal als seus punts 4 i 5: 

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu el contingut dels ar-
ticles suspesos pel Tribunal Constitucional de les normes següents: 

a) Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió re-
sidencial.

b) Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
c) Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.
d) Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
e) Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 

del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments co-
mercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

f) Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels lli-
bres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

g) Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.
h) Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció Social.
i) Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
j) Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
k) Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 

a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, 
quart i cinquè.

l) Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques.
m) Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels
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serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places.
n) Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència 

de la Generalitat i del Govern.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li, en el ter-

mini de noranta dies, un informe amb l’estat i el pla d’execució de totes les mesures 
tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional 
de les normes de l’apartat 4.»

Respecte a les mesures tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos 
pel Tribunal Constitucional els hi demanem que concretin les que ja s’han fet efec-
tives i les que es duran a terme per part del seu Departament.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per a fer 
efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional 
amb relació a la Moció 5/XII, sobre la normativa del Parlament 
anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
314-02337/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 15157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Al Departament de Polítiques Digitals i Administació Pública
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El 5 de juliol de 2018 es va aprovar pel Parlament de Catalunya la Moció 5/XII del 

Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tri-
bunal Constitucional amb el següent literal als seus punts 4 i 5: 

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu el contingut dels ar-
ticles suspesos pel Tribunal Constitucional de les normes següents: 

a) Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió re-
sidencial.

b) Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
c) Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.
d) Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
e) Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 

del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments co-
mercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

f) Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels lli-
bres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

g) Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.
h) Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció Social.
i) Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.



BOPC 149
17 de setembre de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 241 

j) Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
k) Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 

a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, 
quart i cinquè.

l) Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques.
m) Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels
serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places.
n) Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència 

de la Generalitat i del Govern.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li, en el ter-

mini de noranta dies, un informe amb l’estat i el pla d’execució de totes les mesures 
tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional 
de les normes de l’apartat 4.»

Respecte a les mesures tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos 
pel Tribunal Constitucional els hi demanem que concretin les que ja s’han fet efec-
tives i les que es duran a terme per part del seu Departament.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge 
del president de la Generalitat a Waterloo (Bèlgica) del 27 d’agost de 
2018
314-02338/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 15158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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.

Segons l’agenda pública del president de la Generalitat, el 27 d’agost de 2018 ha 
mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a 
Waterloo (Bèlgica). La trobada s’ha realitzat a Martin’s Grand Hotel.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’objectiu d’aquest viatge del president de la Generalitat?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els assumptes 
tractats en la reunió del president de la Generalitat amb l’expresident 
Carles Puigdemont a Waterloo (Bèlgica) el 27 d’agost de 2018
314-02339/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 15159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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.

Segons l’agenda pública del president de la Generalitat, el 27 d’agost de 2018 ha 
mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a 
Waterloo (Bèlgica). La trobada s’ha realitzat a Martin’s Grand Hotel.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins temes i/o assumptes s’han tractat en la reunió de president de la Gene-

ralitat amb l’expresident Carles Puigdemont?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que 
han acompanyat el president de la Generalitat en el viatge a Waterloo 
(Bèlgica) el 27 d’agost de 2018
314-02340/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 15160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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.

Segons l’agenda pública del president de la Generalitat, el 27 d’agost de 2018 ha 
mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a 
Waterloo (Bèlgica). La trobada s’ha realitzat a Martin’s Grand Hotel.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines persones, altres membres del govern o personal al servei de la Gene-

ralitat, han acompanyat al president de la Generalitat en aquest viatge? Indicar els 
càrrecs dels acompanyants i els motius, en cada cas, que han justificat el seu despla-
çament en el viatge.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes 
que han acompanyat el president de la Generalitat durant el viatge 
a Waterloo (Bèlgica) el 27 d’agost de 2018 i sobre el cost total en 
concepte de desplaçament
314-02341/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 15161 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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.

Segons l’agenda pública del president de la Generalitat, el 27 d’agost de 2018 ha 
mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a 
Waterloo (Bèlgica). La trobada s’ha realitzat a Martin’s Grand Hotel.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Han acompanyat periodistes al president de la Generalitat en aquest viatge? 

En cas afirmatiu, quants periodistes l’han acompanyat, a quins mitjans hi treballen 
i qui ha assumit el cost del viatge dels periodistes? En el cas que la Generalitat hagi 
assumit el cost del viatge, quin ha estat el cost total del desplaçament dels periodis-
tes? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Waterloo 
(Bèlgica) el 27 d’agost de 2018 en concepte de desplaçament
314-02342/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 15162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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.

Segons l’agenda pública del president de la Generalitat, el 27 d’agost de 2018 ha 
mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a 
Waterloo (Bèlgica). La trobada s’ha realitzat a Martin’s Grand Hotel.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del president de la Generalitat i dels seus 

acompanyants a Waterloo (Bèlgica) en concepte de desplaçament (vols)? Indicar les 
característiques del viatge.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Waterloo 
(Bèlgica) el 27 d’agost de 2018 en concepte de pernoctació i sobre 
les característiques dels establiments hotelers
314-02343/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 15163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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.

Segons l’agenda pública del president de la Generalitat, el 27 d’agost de 2018 ha 
mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a 
Waterloo (Bèlgica). La trobada s’ha realitzat a Martin’s Grand Hotel.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del president de la Generalitat i dels seus 

acompanyants a Waterloo (Bèlgica) en concepte de pernoctació, en el cas que hagi 
hagut? Indicar les característiques dels establiments hotelers en els que s’han allotjat.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Waterloo 
(Bèlgica) el 27 d’agost de 2018 en concepte de manutenció
314-02344/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 15164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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.

Segons l’agenda pública del president de la Generalitat, el 27 d’agost de 2018 ha 
mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a 
Waterloo (Bèlgica). La trobada s’ha realitzat a Martin’s Grand Hotel.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del president de la Generalitat i dels seus 

acompanyants a Waterloo (Bèlgica) en concepte de manutenció?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Waterloo 
(Bèlgica) el 27 d’agost de 2018 en concepte de desplaçaments durant 
l’estada i sobre les característiques del viatge
314-02345/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 15165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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.

Segons l’agenda pública del president de la Generalitat, el 27 d’agost de 2018 ha 
mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a 
Waterloo (Bèlgica). La trobada s’ha realitzat a Martin’s Grand Hotel.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del president de la Generalitat i dels seus 

acompanyants a Waterloo (Bèlgica) en concepte de transport per als desplaçaments 
durant la visita? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament del 
lloguer de les dependències de l’hotel on ha tingut lloc la reunió 
entre el president de la Generalitat i l’expresident Carles Puigdemont 
durant el viatge a Waterloo (Bèlgica) el 27 d’agost de 2018
314-02346/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 15166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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.

Segons l’agenda pública del president de la Generalitat, el 27 d’agost de 2018 ha 
mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a 
Waterloo (Bèlgica). La trobada s’ha realitzat a Martin’s Grand Hotel.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha pagat la Generalitat de Catalunya el cost de lloguer de les dependències de 

l’Hotel Martin’s Grand Hotel a Waterloo (Bèlgica)? En cas afirmatiu, quin ha estat 
el cost total del lloguer? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conferència «El 
nostre moment» pronunciada pel president de la Generalitat el 4 de 
setembre de 2018
314-02347/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 15167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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 cost total ha tingut l’organització i celebració de la conferència del presi-

dent de la Generalitat «El nostre moment»? Desglossar per conceptes.
– Quants assistents han participat en la conferència del president de la Generali-

tat pronunciada a Barcelona el passat 4 de setembre?
– Quins criteris ha seguit el Govern per a dur a terme la invitació a la conferència 

del president de la Generalitat?
– Quins càrrecs de la Generalitat (Govern, Parlament i institucions estatutàries) 

han assistit a la conferència del president pronunciada el 4 de setembre?
– Quin personal de la Generalitat ha participat en la organització i desenvolupa-

ment de la conferència del president? Indicar càrrec i funcions desenvolupades en 
l’acte de la conferència.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de 
l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació a les pluges del 17 d’agost 
de 2018 a Terrassa (Vallès Occidental)
314-02348/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 15168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El passat divendres 17 d’agost de 2018 al municipi de Terrassa (Vallès Occiden-
tal) van caure forte pluges que van ocasionar nombrosos danys materials tant a par-
ticulars com a béns de domini públic.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions ha dut a terme l’Agència Catalana de l’Aigua per evitar els 

danys causats per les intenses pluges un cop que tenien l’avís i la informació de que 
aquestes es produirien?

– Quines actuacions ha dut a terme l’Agència Catalana de l’Aigua immediata-
ment després de les referides pluges per pal·liar els danys ocasionats?

– Quines actuacions s’estan portant a terme actualment per tal d’evitar que es 
tornin a repetir les conseqüències per fortes pluges en un futur?
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– Quan es procedirà a realitzar intervencions de millores, neteja i arranjaments 
a les rieres al seu pas per la ciutat de Terrassa tal i com estableix la Sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 19 de juliol de 2018?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un 
programa previ i similar al Programa per al desenvolupament de 
projectes culturals d’àmbit internacional
314-02349/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 15169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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: 
– Existia un programa similar abans de la creació del Programa per al desenvo-

lupament de projectes culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del 
fet que el Programa per al desenvolupament de projectes culturals 
d’àmbit internacional es faci a Bèlgica
314-02350/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 15170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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: 
– Què justifica que la seu del Programa per al desenvolupament de projectes 

culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura es situï a Bèlgica?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la 
creació del Programa per al desenvolupament de projectes culturals 
d’àmbit internacional
314-02351/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 15171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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: 
– Què justifica la creació del Programa per al desenvolupament de projectes 

culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura activitat desenvolupa 
que no pugui fer el programa d’Internalització de la cultura i l’Institut Ramon Llull?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elecció de Lluís 
Puig i Gordi com a director del Programa per al desenvolupament de 
projectes culturals d’àmbit internacional
314-02352/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 15172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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: 
– Perquè considera el Govern que el senyor Lluís Puig i Gordi és la millor elec-

ció per a dirigir el Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit 
internacional del Departament de Cultura?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que la 
manca de voluntat de viatjar a Catalunya del director del Programa 
per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional 
n’afecta l’eficàcia
314-02353/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 15173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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: 
– Considera el Govern que la falta de voluntat de viatjar a Catalunya del nou 

director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit inter-
nacional del Departament de Cultura afecta a la seva eficàcia atesa la missió de «... 
fomentar la projecció exterior de la llengua, la cultura i la creació catalanes, tant per 
donar-les a conèixer com per obrir nous horitzons al talent creatiu que sorgeix a Ca-
talunya i als projectes d’internacionalització de les empreses culturals...»?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què 
es va planificar la creació del Programa per al desenvolupament de 
projectes culturals d’àmbit internacional
314-02354/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 15174 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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: 
– Quan es va planificar la creació del Programa per al desenvolupament de pro-

jectes culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament del 
Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit 
internacional
314-02355/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 15175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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: 
– Com es finançarà i –si s’escau– a càrrec de quines partides pressupostàries de-

senvoluparà la seva activitat el Programa per al desenvolupament de projectes cultu-
rals d’àmbit internacional del Departament de Cultura?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a fer 
efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional 
amb relació a la Moció 5/XII, sobre la normativa del Parlament 
anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional
314-02356/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 15437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El 5 de juliol de 2018 es va aprovar pel Parlament de Catalunya la Moció 5/XII del 

Parlament de Catalunya, sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tri-
bunal Constitucional amb el següent literal als seus punts 4 i 5: 

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu el contingut dels ar-
ticles suspesos pel Tribunal Constitucional de les normes següents: 

a) Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió re-
sidencial.

b) Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
c) Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.
d) Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
e) Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 

del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments co-
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mercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre 
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

f) Llei 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels lli-
bres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

g) Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.
h) Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència Catalana de Protecció Social.
i) Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
j) Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
k) Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 

a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, 
quart i cinquè.

l) Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques.
m) Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels
serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places.
n) Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència 

de la Generalitat i del Govern.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar-li, en el ter-

mini de noranta dies, un informe amb l’estat i el pla d’execució de totes les mesures 
tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional 
de les normes de l’apartat 4.»

Respecte a les mesures tendents a fer efectiu el contingut dels articles suspesos 
pel Tribunal Constitucional els hi demanem que concretin les que ja s’han fet efec-
tives i les que es duran a terme per part del seu Departament.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra 
d’immobles destinats a habitatges de lloguer social amb els imports 
obtinguts de la subhasta pública d’immobles d’herències intestades
314-02357/12

FORMULACIÓ: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC

Reg. 15636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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.

Al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Segons la nota de premsa del 5 de juliol que consta a la web del Govern de la 

Generalitat: http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/307001/
generalitat-destinara-manera-immediata-2-9-milions-deuros-compra-dhabitat-
ge-lloguer-social.html, la Generalitat va obtenir 3,8 milions per la subhasta pública 
d’immobles procedents d’herències intestades que va celebrar el 5 de juliol. També 
informa que 2,9 milions seran destinats de manera immediata a la compra d’habi-
tatge de lloguer social.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Si ja s’ha procedit a la compra d’aquests immobles que han d’esser destinats a 

habitatge de lloguer social?

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/307001/generalitat-destinara-manera-immediata-2-9-milions-deuros-compra-dhabitatge-lloguer-social.html
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/307001/generalitat-destinara-manera-immediata-2-9-milions-deuros-compra-dhabitatge-lloguer-social.html
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/307001/generalitat-destinara-manera-immediata-2-9-milions-deuros-compra-dhabitatge-lloguer-social.html
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– En cas que s’hagi efectuat aquesta compra, quins son aquests habitatges? I a 
quines entitats bancàries s’han adquirit?

– I en cas que no s’hagi efectuat aquesta compra, quina és la previsió que te el 
seu Departament per a efectuar-la?

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2018

Maria Sirvent Escrig, diputada SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del 
nombre de centres d’ensenyament emplaçats en mòduls prefabricats 
entre els cursos 2016-2017 i 2018-2019
314-02358/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 15675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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.

Tal com va anunciar l’ex Consellera, Meritxell Ruiz, a l’inici del curs 2017-2018, 
el Departament d’Ensenyament tenia previst la construcció de diferents edificis es-
colars per a substituir mòduls prefabricats en ús.

Segons el dossier de dades de l’inici del curs 2018-2019 el nombre de centres que 
es troben en mòduls prefabricats no només no ha disminuït sinó que ha augmentat.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius pels quals ha augmentat el nombre de centres d’ensenya-

ment que es troben totalment amb mòduls entre els cursos 2016-2017 i 2018-2019.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard de 
l’entrada en funcionament de diversos centres educatius en l’inici del 
curs 2018-2019
314-02359/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 15676 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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.

Tal com va anunciar l’ex Consellera, Meritxell Ruiz, a l’inici del curs 2017-2018, 
el Departament d’Ensenyament tenia previst la construcció de diferents edificis es-
colars per a substituir mòduls prefabricats en ús.

Segons el dossier de dades de l’inici del curs 2018-2019 el nombre de centres que 
es troben en mòduls prefabricats no només no ha disminuït sinó que ha augmentat.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Com es justifica el retard en l’entrada en funcionament de diversos centres es-
colars a l’inici del curs 2018-2019?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els conceptes 
inclosos en la pàgina web «Obligacions reconegudes pendents de 
pagament als ens locals»
314-02360/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 15684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, 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: 
– ¿Qué conceptos se incluyen en la relación disponible en el enlace httD://eco-

nomia.aencat.cat/ca/70 ambits actuacio/tresoreria i paaaments/paqaments-als-credi-
tors/obliqacions-reconeaudes-pendents-paaament/, en el que se relacionan las obli-
gaciones pendientes reconocidas con los entes locales, y a qué año o años se refiere 
el reconocimiento de dicha obligación?

– ¿Estos datos se refieren solo a la Administración de la Generalitat o incluyen 
también a los organismos autónomos, entidades de derecho público sometidas al 
derecho privado, consorcios y sociedades mercantiles con participación mayoritaria 
de la Generalitat?

Palacio del Parlamento, 5 de septiembre de 2018 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afirmació del 
conseller d’Ensenyament que el retard de l’entrada en funcionament 
d’alguns centres educatius ha estat per les pluges de les últimes 
setmanes
314-02361/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 15706 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

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.

A la roda de premsa de l’inici de curs 2018-2019, el Conseller d’Ensenyament, 
Josep Bargalló, va manifestar que l’entrada en funcionament d’alguns centres s’ha-
via retardat a causa de les pluges de les últimes setmanes.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Afirma el Departament d’Ensenyament que les pluges han estat l’element i motiu 

fonamentals que justifiquen el dit retard en l’entrada en funcionament d’aquests cen-
tres? En cas afirmatiu, basa aquesta afirmació en fets contrastables o en impressions 
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subjectives? Es demana relació de centres que han vist retardat la seva entrada en 
funcionament per aquesta causa.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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	314-00674/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es cobreix la demanda de places d’unitats de suport a l’educació especial de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
	314-00675/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de places d’unitats de suport a l’educació especial a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) del 2011 ençà
	314-00676/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic de la Generalitat amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
	314-00681/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic de la Generalitat amb l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès)
	314-00682/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic de la Generalitat amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
	314-00683/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic de la Generalitat amb l’Ajuntament de Tiana (Maresme)
	314-00684/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute econòmic de la Generalitat amb l’Ajuntament de Montgat (Maresme)
	314-00685/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de desenvolupament del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària
	314-00686/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els riscos de la presència d’animals al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau, 
de Tarragona
	314-00716/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’origen i la captura dels animals que hi ha al voltant dels barris de Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona
	314-00717/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge que representen els ajuts per a finançar les actuacions de prevenció d’incendis sobre el total de les actuacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
	314-00774/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la superfície forestal que preveu condicionar per a prevenir els incendis forestals a les urbanitzacions i els nuclis de població en terrenys forestals o dins la franja de cinc-cents metres que els envolta
	314-00775/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a incrementar la superfície tractada de les franges perimetrals de les urbanitzacions
	314-00777/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats públiques que participen en els projectes Miticap i Rescap
	314-00779/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les autoritats del Parc Natural del Cap de Creus han emès algun informe tècnic amb relació als projectes Miticap i Rescap
	314-00780/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com els projectes Miticap i Rescap interfereixen en el compliment de la resolució relativa a l’extracció de corall a la costa gironina
	314-00781/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració i el grau d’implicació del sector pesquer en els projectes Miticap i Rescap
	314-00782/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els mètodes que s’usaran per a la preservació de les gorgònies en els projectes Miticap i Rescap són supervisats per tècnics especialistes
	314-00783/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de selecció de les persones encarregades de les sessions i els tallers del curs adreçat als nous diputats de la dotzena legislatura
	314-00829/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del Parlament en el curs adreçat als nous diputats de la dotzena legislatura
	314-00830/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri de pluralisme polític en la selecció de les persones encarregades de les sessions i els tallers del curs adreçat als nous diputats de la dotzena legislatura
	314-00831/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adequar el sou de diversos directius al nivell salarial dels consellers
	314-00832/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual diversos directius continuen cobrant més que un conseller
	314-00833/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del reglament sobre la limitació del sou dels càrrecs directius
	314-00834/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació dels sous de diversos directius en el Portal de la Transparència de la Generalitat
	314-00835/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no publica en el Portal de la Transparència el sou de diversos directius
	314-00836/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de promoure polítiques per a frenar i invertir la tendència de despoblament d’algunes comarques
	314-00841/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels gravàmens tributaris per arrendament d’habitatges als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona del 2003 ençà
	314-00870/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels gravàmens tributaris per arrendament d’habitatges als municipis de més de 20.000 habitants del 2003 ençà
	314-00871/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels gravàmens tributaris per arrendament d’habitatges a cada comarca del 2003 ençà
	314-00872/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels gravàmens tributaris per compravendes d’habitatges als municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona del 2003 ençà
	314-00873/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels gravàmens tributaris per compravendes d’habitatges als municipis de més de 20.000 habitants del 2003 ençà
	314-00874/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels gravàmens tributaris per compravendes d’habitatges a cada comarca del 2003 ençà
	314-00875/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’abandonament escolar en el període 2015-2017
	314-00927/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de fracàs escolar en el període 2015-2017
	314-00928/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perfil dels alumnes que han abandonat els estudis en el període 2015-2017
	314-00929/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perfil dels alumnes amb fracàs escolar en el període 2015-2017
	314-00930/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades que evidencien les característiques dels alumnes que abandonen els estudis
	314-00931/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a lluitar contra l’abandonament dels estudis i el fracàs escolar
	314-00932/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estratègies educatives adoptades per a lluitar contra l’abandonament dels estudis i el fracàs escolar dels alumnes d’origen estranger
	314-00933/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que usen el llibre de biologia de tercer d’ESO de l’Editorial Casals
	314-00934/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de demanar la retirada del llibre de biologia de tercer d’ESO de l’Editorial Casals
	314-00935/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a garantir que els materials educatius s’adapten al currículum educatiu
	314-00936/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els continguts d’educació sexual que s’imparteixen als centres escolars
	314-00937/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles oficials d’alts càrrecs
	314-00938/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de conductors de vehicles oficials d’alts càrrecs
	314-00939/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de conductors de la Generalitat que acompleixen tasques fora de Catalunya
	314-00940/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han enviat conductors a prestar serveis fora de Catalunya els darrers sis mesos
	314-00941/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials del Baix Llobregat el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	314-00942/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials del Baix Llobregat el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	314-00943/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de la Catalunya Central el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	314-00944/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de la Catalunya Central el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	314-00945/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de Lleida el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	314-00946/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de Lleida el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	314-00947/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de Tarragona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	314-00948/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de Tarragona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	314-00949/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials del Vallès Occidental el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	314-00950/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials del Vallès Occidental el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	314-00951/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	314-00952/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	314-00953/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de Girona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	314-00954/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de Girona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	314-00955/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	314-00956/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	314-00957/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	314-00958/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	314-00959/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials del Consorci d’Educació de Barcelona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en espanyol el curs 2016-2017
	314-00960/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius dels Serveis Territorials del Consorci d’Educació de Barcelona el projecte lingüístic dels quals inclou assignatures no lingüístiques impartides en anglès el curs 2016-2017
	314-00961/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tala d’arbres a la roureda de Can Verdalet, a Tordera (Maresme)
	314-00964/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb l’Ajuntament de Tordera (Maresme) per la tala d’arbres a la roureda de Can Verdalet
	314-00965/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi s’ha reunit amb les entitats que van denunciar la tala d’arbres a la roureda de Can Verdalet, a Tordera (Maresme)
	314-00966/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals els agents rurals no van intervenir fins al 3 d’abril de 2018 davant la tala d’arbres a la roureda de Can Verdalet, a Tordera (Maresme)
	314-00967/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient sancionador per la tala d’arbres a la roureda de Can Verdalet, a Tordera (Maresme)
	314-00968/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies dels agents forestals per la tala de boscos el 2016 i el 2017 que han acabat amb multa o que estan per tramitar
	314-00969/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pot fer públic el nom de l’empresa que ha talat un espai públic inclòs en el Pla d’espais d’interès natural
	314-00970/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la restitució de la zona de la roureda de Can Verdalet, a Tordera (Maresme), afectada per la tala d’arbres
	314-00971/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de canviar el protocol de permisos de neteja de franges perimetrals en zones protegides
	314-00972/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’una llei de patrimoni arbori monumental
	314-00973/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Barcelona de Serveis Municipals ha rebut cap ajut de la Generalitat
	314-00978/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes amb l’empresa adjudicatària del contracte administratiu CTTI-2017-177
	314-00979/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llicències de l’empresa adjudicatària del contracte administratiu CTTI-2017-177 
per a tractar dades personals
	314-00980/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes i els projectes per a donar un nou ús a les instal·lacions de la central tèrmica de Cercs (Berguedà)
	314-01015/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució d’obra de la segona fase de construcció de l’Institut Tordària, a Tordera (Alt Maresme)
	314-01051/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació administrativa de l’execució d’obra de la segona fase de construcció de l’Institut Tordària, a Tordera (Maresme)
	314-01052/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista de la posada en marxa de l’Institut Tordària, de Tordera (Maresme)
	314-01053/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la venda de butlletes de la Loto Ràpid en botigues de llaminadures, forns i locals de degustació
	314-01061/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions fetes per a evitar la venda de butlletes de la Loto Ràpid en llocs on hi ha menors en el període 2016-2018
	314-01062/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa de l’impost ambiental que grava els vehicles en funció de les emissions de diòxid de carboni
	314-01065/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en vigor de l’impost ambiental que grava els vehicles en funció de les emissions de diòxid de carboni
	314-01066/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de cicles de formació professional superior i de grau mitjà
	314-01078/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als cursos de cicles de formació professional superior en els centres públics
	314-01079/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als cursos de cicles de formació professional superior en els centres privats
	314-01080/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als cursos de cicles de formació professional de grau mitjà en els centres públics
	314-01081/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio per als cursos de cicles de formació professional de grau mitjà en els centres privats
	314-01082/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del percentatge de matriculació en els cicles de formació professional superior en els centres públics durant el període 2008-2018
	314-01083/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del percentatge de matriculació en els cicles de formació professional superior en els centres privats durant el període 2008-2018
	314-01084/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del percentatge de matriculació en els cicles de formació professional de grau mitjà en els centres públics durant el període 2008-2018
	314-01085/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del percentatge de matriculació en els cicles de formació professional de grau mitjà en els centres privats durant el període 2008-2018
	314-01086/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de graduació en els cicles de formació professional superior en els centres públics durant el període 2008-2018
	314-01087/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de graduació en els cicles de formació professional superior en els centres privats durant el període 2008-2018
	314-01088/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de graduació en els cicles de formació professional de grau mitjà en els centres públics durant el període 2008-2018
	314-01089/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de graduació en els cicles de formació professional de grau mitjà en els centres privats durant el període 2008-2018
	314-01090/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa d’abandonament escolar en els cicles de formació professional superior en els centres públics
	314-01091/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa d’abandonament escolar en els cicles de formació professional superior en els centres privats
	314-01092/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa d’abandonament escolar en els cicles de formació professional de grau mitjà en els centres públics
	314-01093/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa d’abandonament escolar en els cicles de formació professional de grau mitjà en els centres privats
	314-01094/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació del personal de l’Institut d’Estadística de Catalunya
	314-01095/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació del pati de l’Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès)
	314-01134/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària per al projecte d’ampliació del pati de l’Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès)
	314-01135/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb l’AMPA i la direcció de l’Escola Badalona Port, de Badalona (Barcelonès), per a informar sobre el projecte d’ampliació del pati
	314-01136/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir un institut al districte de Badalona (Barcelonès) on hi ha l’Escola Badalona Port
	314-01137/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius en què s’han produït casos d’abusos sexuals a menors en el període 2012-2017
	314-01138/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del comitè interdepartamental de seguiment i coordinació dels protocols sobre abusos sexuals a menors o qualsevol altra forma de maltractament en el període 2016-2018
	314-01139/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures d’actuació acordades en les reunions del comitè interdepartamental de seguiment i coordinació dels protocols sobre abusos sexuals a menors o qualsevol altra forma de maltractament
	314-01140/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació i les mesures davant l’augment d’alumnes i la manca de personal docent en l’educació secundària obligatòria
	314-01145/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment del desenvolupament correcte de la tasca docent del nou personal que no disposa del màster de formació del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat
	314-01147/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la igualtat d’oportunitats dels alumnes pel fet de tenir professors amb o sense el màster de formació del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat
	314-01148/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desprestigi que pot comportar per a la professió docent el fet de contractar personal insuficientment qualificat per a la docència
	314-01149/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de més professors per a atendre la diversitat a les aules a l’hora de programar noves places docents
	314-01150/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que la borsa de professors interins de les diferents especialitats estigui oberta tot l’any
	314-01151/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que mestres d’educació primària ocupin temporalment places de secundària atesa la situació de necessitat extraordinària
	314-01153/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta de la interventora general de la Generalitat a un requeriment sobre l’augment salarial d’assessors i alts càrrecs del Govern
	314-01172/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment salarial al president del Consell Assessor per a la Transició Nacional
	314-01173/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els increments retributius dels assessors jurídics i polítics del Govern
	314-01174/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els conceptes de l’increment retributiu dels assessors del Govern
	314-01175/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les publicacions i els informes dels assessors del Govern
	314-01176/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a denunciar la concessió de llicències per a extraure coral vermell en aigües sota jurisdicció de l’Administració de l’Estat
	314-01179/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té cap programa de seguiment de les poblacions de coral vermell en aigües de la seva jurisdicció
	314-01180/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que destina a evitar l’extracció furtiva de coral vermell en aigües de la seva jurisdicció
	314-01181/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de coral vermell extret furtivament que ha requisat els darrers cinc anys
	314-01182/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar els recursos per a evitar l’extracció furtiva de coral vermell
	314-01183/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de desenvolupar plans de reforestació de coral vermell
	314-01184/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a replantar coral vermell
	314-01185/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament de campanyes d’educació ambiental sobre la importància de conservar el coral vermell i la biodiversitat marina
	314-01186/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs de treball de designació política ocupats per dones als departaments de la Generalitat en el període 2011-2017
	314-01191/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs de treball de designació política ocupats per dones a les entitats dependents dels departaments de la Generalitat en el període 2011-2017
	314-01192/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de llocs de treball de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts per funcionàries en el període 2011-2017
	314-01193/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de llocs de treball de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts per dones en règim laboral fix en el període 2011-2017
	314-01194/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de llocs de treball de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts per dones en règim laboral temporal en el període 2011-2017
	314-01195/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evitació d’ofertes temeràries mitjançant la reducció del pes del preu de les licitacions en l’àmbit de la seguretat
	314-01208/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de seguiment de les condicions laborals en l’àmbit de la seguretat per a evitar ofertes temeràries en les licitacions
	314-01209/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment del conveni laboral en licitacions en matèria de seguretat
	314-01210/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació del personal contractat per l’Administració de la Generalitat i els ens 
que en depenen
	314-01264/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció dels volums d’aigua de la concessió del canal Segarra-Garrigues
	314-01279/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de les proves pilot de gestió forestal a l’entorn del Segre
	314-01280/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 2016 es van atendre menys dones en els serveis d’informació i atenció a les dones en comparació amb la mitjana
	314-01300/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de serveis d’informació i atenció a les dones i sobre el nombre de dones ateses a cada servei
	314-01301/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que es destinen als serveis d’informació i atenció a les dones
	314-01302/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals les dones s’adrecen als serveis d’informació i atenció a les dones
	314-01303/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que duu a terme per a evitar els feminicidis
	314-01304/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que duu a terme amb relació a les mutilacions genitals femenines
	314-01305/12
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 497/XI, sobre les mesures per a fer front a l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals
	314-01372/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a destinar els recursos provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional als diversos programes
	314-01380/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’activitats de bingo clausurades en els equipaments de la gent gran i els centres de dia en el període 2016-2018
	314-01508/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a incorporar enunciats de preguntes a l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió sobre el context polític a Catalunya del 2018
	314-01511/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del Centre d’Estudis d’Opinió per a redactar els enunciats de les preguntes de l’enquesta sobre el context polític a Catalunya
	314-01512/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Centre d’Estudis d’Opinió intenta evitar que l’enunciat de les preguntes de l’enquesta sobre el context polític a Catalunya parteixi d’una premissa inicial en què es pugui discutir en termes de veritat
	314-01513/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que hi ha alguna circumstància que defineixi algú com a «veritablement català»
	314-01514/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de preguntar sobre les característiques que farien algú «veritablement català»
	314-01515/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contribució a difondre l’opinió que hi ha circumstàncies que fan que algú es pugui definir com a «veritablement català»
	314-01516/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència de preguntar prèviament en una enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió si hi ha alguna circumstància que fa que algú es pugui definir com a «veritablement català«
	314-01517/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a incorporar enunciats de preguntes a l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió sobre el context polític a Catalunya del 2018
	314-01518/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del Centre d’Estudis d’Opinió per a redactat els enunciats de les preguntes de l’enquesta sobre el context polític a Catalunya
	314-01519/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Centre d’Estudis d’Opinió intenta evitar que l’enunciat de les preguntes de l’enquesta sobre el context polític a Catalunya parteixi d’una premissa inicial en què es pugui discutir en termes de veritat
	314-01520/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que hi ha alguna circumstància que defineixi algú com a »veritablement espanyol»
	314-01521/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de preguntar sobre les característiques que farien algú «veritablement espanyol»
	314-01522/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contribució a difondre l’opinió que hi ha circumstàncies que fan que algú es pugui definir com a «veritablement espanyol»
	314-01523/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència de preguntar prèviament en una enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió si hi ha situació alguna circumstància que fa que algú es pugui definir com a «veritablement espanyol»
	314-01524/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del sous del personal executiu de l’Institut Català de Finances al portal de la transparència
	314-01662/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el salari del conseller delegat de l’Institut Català de Finances
	314-01663/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el salari dels membres executius de la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances
	314-01664/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de remuneració dels membres independents de la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances
	314-01665/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions variables que poden haver rebut els membres de la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances
	314-01666/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sou del personal d’alta direcció de l’Institut Català de Finances
	314-01667/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions variables que pot haver rebut el personal d’alta direcció de l’Institut Català de Finances els darrers tres anys
	314-01668/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de les actes de les reunions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions de l’Institut Català de Finances
	314-01669/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat al web de l’Institut Català de Finances de les retribucions del conseller delegat, dels membres executius de la Junta de Govern i del personal d’alta direcció d’aquest ens
	314-01670/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de les actes de la Comissió de Nomenaments i Retribucions de l’Institut Català de Finances
	314-01671/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones de l’Institut Català de Finances que reben un salari superior a 120.000 euros
	314-01672/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de subvencionar el préstec hipotecari signat amb Acció Cultural del País Valencià i la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster per la compra de l’edifici «El Siglo»
	314-01735/12
	Resposta del Govern

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



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les pintures de titularitat del Museo del Prado que alberga el Palau de Justícia de Barcelona
	311-00533/12
	Anunci: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inserció sociolaboral dels venedors ambulants no autoritzats
	311-00534/12
	Anunci: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans d’ocupació per a la inserció sociolaboral dels venedors ambulants no autoritzats
	311-00535/12
	Anunci: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació pressupostària per a l’elaboració de plans d’ocupació per a la inserció sociolaboral dels venedors ambulants
	311-00536/12
	Anunci: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aportació de recursos per a executar la tercera fase de l’excavació arqueològica del convent del Roser de Ciutadilla (Urgell)
	311-00539/12
	Anunci: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00553/12
	Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00554/12
	Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació econòmica del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura
	311-00555/12
	Anunci: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de certificats emesos o renovats per l’Agència Catalana de Certificació CatCert entre els anys 2014 i 2017
	311-00557/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ordre del president de la Generalitat a Ports de la Generalitat d’autorització de desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius
	311-00565/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la competència de la Generalitat per a autoritzar el desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius
	311-00566/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aportació de recursos per a fer efectiva l’aturada de la ruïna i la restauració del castell de Vergós Guerrejat, a Estaràs (Segarra)
	311-00587/12
	Anunci: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a requerir a les companyies elèctriques que compleixin la normativa per a protegir l’avifauna de l’electrocució i la col·lisió amb les línies elèctriques
	314-02293/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no ha imposat cap sanció a les companyies elèctriques per l’incompliment de la normativa per a protegir l’avifauna de l’electrocució i la col·lisió amb les línies elèctriques
	314-02294/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una cartografia de les zones més sensibles que posen en risc els ocells amenaçats i dels punts negres per electrocució i col·lisió d’avifauna
	314-02295/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de concedir subvencions a les companyies elèctriques perquè renovin les torres antigues i les adeqüin a la normativa
	314-02296/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els indicis d’ús o difusió irregular de dades personals de reclusos dels centres penitenciaris de Lledoners, Mas d’Enric o Puig de les Basses que justifiquin l’inici actuacions pels serveis d’inspecció
	314-02297/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del 
GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme per a combatre les agressions feixistes
	314-02298/12
	Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del servei d’hemodinàmica a la província de Tarragona
	314-02299/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos cada any al servei d’hemodinàmica de Tarragona
	314-02300/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a algun tractament d’hemodinàmica el 2016 i el 2017
	314-02301/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de Lleida a Barcelona per a sotmetre’s a algun tractament d’hemodinàmica el 2016 i el 2017
	314-02302/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de Girona a Barcelona per a sotmetre’s a algun tractament d’hemodinàmica el 2016 i el 2017
	314-02303/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera del servei d’hemodinàmica a Tarragona el 2018
	314-02304/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera del servei d’hemodinàmica a Lleida el 2017
	314-02305/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera del servei d’hemodinàmica a Girona el 2017
	314-02306/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar el servei i la cobertura dels serveis d’hemodinàmica a Lleida o Girona
	314-02307/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del servei de radioteràpia a Tarragona el 2018
	314-02308/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una tomografia computada els darrers cinc anys
	314-02309/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a alguna tomografia per emissió de positrons els darrers cinc anys
	314-02310/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a derivar pacients de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una tomografia per emissió de positrons
	314-02311/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a evitar les derivacions de pacients de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una tomografia per emissió de positrons
	314-02312/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents en l’actuació policial de Salt (Gironès) de l’1 de setembre de 2018 en què es va fer servir una pistola Taser
	314-02313/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gravació de l’actuació policial de Salt (Gironès) de l’1 de setembre de 2018 en què es va fer servir una pistola Taser
	314-02314/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual es va fer servir una pistola Taser en l’actuació policial de Salt (Gironès) de l’1 de setembre de 2018
	314-02315/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment del protocol d’actuació en fer servir una pistola Taser en la intervenció policial de Salt (Gironès) de l’1 de setembre de 2018
	314-02316/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Cos de Mossos d’Esquadra té un protocol de prevenció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual
	314-02317/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació d’algun protocol de prevenció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual en el Cos de Mossos d’Esquadra arran del cas de l’agent acusat de gravar les seves companyes al vestidor
	314-02318/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures de suport al sector de la fruita
	314-02319/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’impulsar accions de suport per a instal·lar xarxes antipedra o contractar assegurances agràries
	314-02320/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls d’accions per a millorar o garantir el compliment de la Llei de la cadena alimentària
	314-02321/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar l’abús de poder de distribuïdors o comercialitzadors del sector de la fruita
	314-02322/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures de suport als petits productors de fruita
	314-02323/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels danys en el sector de la fruita al Segrià i les Garrigues per la pedregada del 4 de setembre de 2018
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