
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions en l’àmbit de 
la cultura digital
310-00240/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta als danys oca-
sionats per les pluges torrencials del 22 i 23 d’octubre de 2019
310-00241/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Reial decret llei 14/2019, 
pel qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’ad-
ministració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions
310-00242/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l’empresa 
catalana
310-00243/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el cop digital
310-00244/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva estratègia amb 
relació a les reformes laborals i les sentències del Tribunal Constitucional que dis-
criminen els treballadors malalts
310-00245/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva estratègia pel que 
fa a la desaparició forçada de menors
310-00246/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta a les dones 
víctimes de la violència masclista
310-00247/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència masclista
310-00248/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el copagament encobert 
a les escoles públiques per mitjà de quotes a les associacions de mares i pares 
d’alumnes
310-00249/12
Substanciació 22
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la ses-
sió plenària d’ahir, l’absència en aquesta sessió dels membres del Govern i les di-
ferències que això evidencia entre els socis que l’integren
317-00141/12
Substanciació 22

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre una 
eventual autoinculpació en el judici per desobediència
317-00142/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
costos del bloqueig de la frontera amb França
317-00143/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les ac-
tuacions de la Fiscalia i la situació de vulneració de drets i llibertats
317-00144/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els re-
sultats de les eleccions generals
317-00145/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el seu 
posicionament amb relació al pacte de govern que han anunciat el PSOE i Unidas 
Podemos
317-00146/12
Substanciació 23

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 les opcions donades a les famílies 
sense una plaça pública en un centre de proximitat
314-04704/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les famílies assignades a una de 
les opcions que van demanar en la preinscripció del curs 2019-2020
314-04705/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de matrícula sense 
assignació per al curs 2019-2020
314-04706/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals ha manifestat 
que no li consta cap campanya de publicitat institucional amb relació al referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017
314-05098/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de formació en edu-
cació emocional a les escoles
314-05103/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aprovar una moratòria 
en la venda d’oliveres mil·lenàries fins que no s’aprovi una llei de protecció de les 
oliveres monumentals
314-05112/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no ha aprovat 
encara una moratòria en la venda d’oliveres mil·lenàries
314-05113/12
Resposta del Govern 32
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’una llei de protecció 
de les oliveres monumentals
314-05114/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oliveres monumentals 
que s’han comercialitzat el 2018 i el 2019
314-05115/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oliveres de més de 3,5 
metres de perímetre que s’han comercialitzat el 2018 i el 2019
314-05116/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Territori i 
Sostenibilitat s’ha reunit amb la Plataforma Salvem lo Montsià durant el 2019 per a 
parlar de la moratòria en la venda d’oliveres mil·lenàries
314-05117/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament de Territori i 
Sostenibilitat s’ha reunit amb la Taula del Sénia durant el 2019 per a parlar de la 
moratòria en la venda d’oliveres mil·lenàries
314-05118/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació està en contra d’una moratòria en la venda d’oli-
veres monumentals
314-05119/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’arrencada d’oliveres en una fin-
ca situada al costat del jaciment arqueològic romà del Pou de les Piques, a Godall 
(Montsià)
314-05120/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació d’elements de pedra 
seca al Montsià pel procés d’extracció d’oliveres monumentals
314-05121/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de les declaracions 
del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència relatives a la 
«deriva autoritària de l’Estat espanyol»
314-05126/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de modificar i millorar 
el sistema de qualificacions en l’educació obligatòria
314-05166/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris i el model d’explotació 
del bosc, de gestió de la biomassa i de preservació de la biodiversitat que aplica 
als boscos protegits per la declaració d’espais d’interès natural
314-05190/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-se amb les 
administracions locals, els investigadors de les universitats i les entitats per a pro-
moure un pla de gestió integral de l’espai d’interès natural protegit de les obagues 
del riu Corb
314-05191/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada de la tala dels boscos de 
l’espai d’interès natural protegit de les obagues del riu Corb i l’elaboració d’un pla 
global de gestió i aprofitament
314-05192/12
Resposta del Govern 37
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’explotació forestal de les oba-
gues del riu Corb compleix els objectius de sostenibilitat, protecció del medi, gestió 
responsable i lluita contra el perill d’incendis
314-05193/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones contractades 
a les delegacions a l’exterior d’acord amb la legislació laboral del país
314-05204/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a contractar personal 
de les delegacions a l’exterior d’acord amb la legislació laboral del país
314-05205/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa que aplica per a con-
tractar personal de les delegacions a l’exterior d’acord amb la legislació laboral del 
país
314-05206/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la realitat sociolingüística dels 
centres escolars
314-05219/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades que el Departament 
d’Educació i els serveis territorials empren per a fer els projectes educatius i lin-
güístics dels centres educatius
314-05220/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mapa o les dades que els centres 
educatius tenen en compte per a elaborar els projectes lingüístics
314-05221/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assessorament específic que els 
centres educatius reben per a elaborar els projectes lingüístics
314-05222/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació dels projectes lingüís-
tics dels centres educatius pels serveis territorials, per la inspecció educativa i pel 
mateix centre educatiu
314-05223/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els projectes educatius i lingüís-
tics estan publicats en els webs dels centres educatius
314-05224/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació del Departament d’Edu-
cació i de la inspecció educativa amb relació als projectes lingüístics dels centres 
educatius
314-05225/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius 
que reforcen l’ensenyament del castellà en llur projecte lingüístic
314-05226/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius 
que reforcen l’ensenyament del català en llur projecte lingüístic
314-05227/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades relatives a la llengua 
emprada pels docents d’educació secundària obligatòria per a impartir matèries no 
lingüístiques
314-05228/12
Resposta del Govern 44
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de les proves de com-
petències bàsiques en català, en castellà i en una tercera llengua
314-05229/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació va 
donar permís a la Plataforma per la Llengua per a fer una recerca en cinquanta 
centres educatius
314-05230/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que una entitat privada s’esti-
gui a l’hora de l’esbarjo en cinquanta centres escolars sense explicar al professorat 
ni a les famílies l’objectiu de la seva recerca
314-05231/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d’ètica d’una entitat privada 
subvencionada per la Generalitat que s’està a l’hora de l’esbarjo en cinquanta centres 
escolars sense explicar al professorat ni a les famílies l’objectiu de la seva recerca
314-05232/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Estudi sociolingüístic als patis 
d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05302/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització a la Plataforma per 
la Llengua per a accedir als patis de les escoles per a fer l’Estudi sociolingüístic als 
patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya
314-05303/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació en el disseny de 
l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya 
de la Plataforma per la Llengua
314-05304/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als equips directius 
dels centres docents on es va fer l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i insti-
tuts de zones urbanes de Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05305/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als ajuntaments dels 
municipis on es va fer l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones 
urbanes de Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05306/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a les famílies dels 
alumnes dels centres on es va fer l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i insti-
tuts de zones urbanes de Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05307/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració del dret de protecció 
dels infants arran de l’elaboració de l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i ins-
tituts de zones urbanes de Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05308/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’articular protocols 
per a garantir la protecció dels drets de l’infant davant d’estudis i investigacions 
fets en centres educatius
314-05309/12
Resposta del Govern 47
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’emprendre accions 
contra la Plataforma per la Llengua arran de l’elaboració de l’Estudi sociolingüístic 
als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya
314-05310/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment i l’actuació contra 
l’eruga del boix
314-05313/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a millores forestals 
atorgats al Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès en el període 2014-2018
314-05314/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a la restauració de 
monuments atorgats al Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès en el període 
2014-2018
314-05323/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a preservar i restaurar 
colònies industrials dels rius Llobregat, Ter i Anoia en el període 2015-2018
314-05324/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una oficina d’atenció 
a les víctimes de terrorisme
314-05336/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de l’oficina d’atenció 
a les víctimes de terrorisme
314-05337/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans i pressupos-
taris de l’oficina d’atenció a les víctimes de terrorisme
314-05338/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció de l’Es-
cola La Serreta, de Santpedor (Bages)
314-05339/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places escolars per a 
infants amb necessitats educatives especials i l’avaluació de la demanda i sobre els 
cursos específics de formació per a monitors de casals d’estiu i esplais
314-05360/12
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries ator-
gades a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el 2019
314-05366/12
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària per a la 
qual es van concedir 32,2 milions d’euros extra a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals el 2019
314-05367/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de la concessió d’una 
partida pressupostària extraordinària de 32,2 milions d’euros a la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals el 2019
314-05368/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals d’una aportació extraordinària de 16,2 milions d’euros
314-05369/12
Resposta del Govern 64
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de la partida pressu-
postària extraordinària concedida a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
el 2019
314-05370/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió d’un suplement de 
crèdit de 8,6 milions d’euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
314-05371/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’impulsar un pla de 
finançament de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que eviti haver de 
recórrer a fons extraordinaris
314-05372/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència d’amiant en pissarres 
de centres educatius
314-05373/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació facilitada a les famí-
lies dels alumnes dels centres educatius amb pissarres amb amiant
314-05374/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a retirar les pis-
sarres amb amiant dels centres educatius
314-05375/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de retirada de les pis-
sarres amb amiant dels centres educatius
314-05376/12
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics per a la 
retirada de les pissarres amb amiant dels centres educatius
314-05377/12
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques 
d’ensenyaments artístics superiors de dansa ofertes del 2010 ençà
314-05398/12
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places privades d’en-
senyaments artístics superiors de dansa del 2010 ofertes ençà
314-05399/12
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels ensenyaments artístics 
superiors de dansa en centres públics del 2010 ençà
314-05400/12
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a es-
tudiar ensenyaments artístics superiors de dansa en centres públics del 2010 ençà
314-05401/12
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a es-
tudiar ensenyaments artístics superiors de dansa en centres privats del 2010 ençà
314-05402/12
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda oficial del viatge al Japó 
de la consellera d’Empresa i Coneixement
314-05412/12
Resposta del Govern 69
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants de la consellera 
d’Empresa i Coneixement en el viatge al Japó
314-05413/12
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge al Japó de la 
consellera d’Empresa i Coneixement
314-05414/12
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el balanç del viatge al Japó de la 
consellera d’Empresa i Coneixement
314-05415/12
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes de la consellera d’Em-
presa i Coneixement amb la direcció de Nissan durant el viatge al Japó
314-05416/12
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes durant el viatge 
al Japó per la consellera d’Empresa i Coneixement perquè part de la producció au-
tomobilística de Nissan es traslladi a Catalunya
314-05417/12
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de seguiments policials 
en curs per violència de gènere
314-05518/12
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de seguiments poli-
cials en curs per violència de gènere amb mesures judicials de protecció i vigilància
314-05519/12
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de seguiments poli-
cials en curs per violència de gènere sense cap mesura judicial o fiscal de protecció
314-05520/12
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les associacions professionals del 
Cos de Mossos d’Esquadra i dels Bombers de la Generalitat
314-05608/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de punts Òmnia distri-
buïts pel territori
314-05618/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de punts Òmnia que hi 
ha al territori de Lleida, el Pirineu i Aran
314-05619/12
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el nombre 
de punts Òmnia al territori de Lleida, el Pirineu i Aran
314-05620/12
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost que la Direcció Ge-
neral d’Acció Cívica i Comunitària destina als punts Òmnia del territori de Lleida, 
el Pirineu i Aran
314-05621/12
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Direcció General d’Acció Cívica 
i Comunitària ha contractat personal per a acomplir les tasques dels punts Òmnia 
al territori de Lleida, el Pirineu i Aran
314-05622/12
Resposta del Govern 76
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis de la Direcció Gene-
ral d’Acció Cívica i Comunitària amb les administracions locals per a acomplir les 
tasques dels punts Òmnia al territori de Lleida, el Pirineu i Aran
314-05623/12
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els punts Òmnia del territori de 
Lleida, el Pirineu i Aran elaboren una memòria anual
314-05624/12
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on es poden consultar els 
pressupostos dels punts Òmnia del territori de Lleida, el Pirineu i Aran
314-05625/12
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de tècnics d’atenció al 
públic per usuari a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-05671/12
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del personal tècnic de les 
oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya els darrers deu anys
314-05672/12
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a re-
baixar la ràtio de tècnics per usuari a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya per a assolir els objectius de l’Organització Internacional del Treball
314-05673/12
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de l’Ad-
ministració de justícia afectats per un trasllat de destinació del 2017 ençà
314-05715/12
Resposta del Govern 82

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions en l’àmbit de 
la cultura digital
310-00240/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta als danys oca-
sionats per les pluges torrencials del 22 i 23 d’octubre de 2019
310-00241/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Reial decret llei 14/2019, 
pel qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’ad-
ministració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions
310-00242/12
Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l’empresa 
catalana
310-00243/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el cop digital
310-00244/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva estratègia amb 
relació a les reformes laborals i les sentències del Tribunal Constitucional que dis-
criminen els treballadors malalts
310-00245/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 86
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva estratègia pel que 
fa a la desaparició forçada de menors
310-00246/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta a les dones 
víctimes de la violència masclista
310-00247/12
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència masclista
310-00248/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el copagament encobert 
a les escoles públiques per mitjà de quotes a les associacions de mares i pares 
d’alumnes
310-00249/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 87

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00141/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 87

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00142/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 88

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00143/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 88

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00144/12
Anunci: GP JxCat 89

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00145/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 89

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00146/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 89

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nombre 
d’usuaris del menjador escolar a l’Alt Camp durant el curs 2018-2019
311-01237/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nombre 
d’usuaris del menjador escolar al Baix Penedès durant el curs 2018-2019
311-01238/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nombre 
d’usuaris del menjador escolar al Baix Camp durant el curs 2018-2019
311-01239/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nombre 
d’usuaris del menjador escolar al Tarragonès durant el curs 2018-2019
311-01240/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 91
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nom-
bre d’usuaris del menjador escolar a les Terres de l’Ebre durant el curs 2018-2019
311-01241/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nombre 
d’usuaris del transport escolar a l’Alt Camp durant el curs 2018-2019
311-01242/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nombre 
d’usuaris del transport escolar al Baix Camp durant el curs 2018-2019
311-01243/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nombre 
d’usuaris del transport escolar al Baix Penedès durant el curs 2018-2019
311-01244/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nombre 
d’usuaris del transport escolar al Tarragonès durant el curs 2018-2019
311-01245/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nom-
bre d’usuaris del transport escolar a les Terres de l’Ebre durant el curs 2018-2019
311-01246/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol-
licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults a l’Alt 
Camp per al curs 2019-2020
311-01247/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol-
licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults al Baix 
Camp per al curs 2019-2020
311-01248/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol-
licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults al Baix 
Penedès per al curs 2019-2020
311-01249/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol-
licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults al Tar-
ragonès per al curs 2019-2020
311-01250/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol-
licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults a les 
Terres de l’Ebre per al curs 2019-2020
311-01251/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol·li-
citants que han obtingut plaça en primera opció a P3 o a primer d’educació primària, 
d’educació secundària obligatòria, de batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà 
o superior a l’Alt Camp per al curs 2019-2020
311-01252/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol·li-
citants que han obtingut plaça en primera opció a P3 o a primer d’educació primària, 
d’educació secundària obligatòria, de batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà 
o superior al Baix Camp per al curs 2019-2020
311-01253/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 98
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol·li-
citants que han obtingut plaça en primera opció a P3 o a primer d’educació primària, 
d’educació secundària obligatòria, de batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà 
o superior al Baix Penedès per al curs 2019-2020
311-01254/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol·li-
citants que han obtingut plaça en primera opció a P3 o a primer d’educació primària, 
d’educació secundària obligatòria, de batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà 
o superior al Tarragonès per al curs 2019-2020
311-01255/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol·li-
citants que han obtingut plaça en primera opció a P3 o a primer d’educació primària, 
d’educació secundària obligatòria, de batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà 
o superior a les Terres de l’Ebre per al curs 2019-2020
311-01256/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca d’assistèn-
cia a classe i l’elaboració de pancartes de contingut polític per alguns alumnes de 
l’Escola Proa, de Barcelona
311-01264/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presa de posició del 
compte oficial de l’Escola Joan Juncadella, de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobre-
gat), a favor d’unes piulades de contingut polític
311-01266/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, juntament amb una altra diputada del GP Cs 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presa de posició del 
compte oficial de l’Escola La Vinyala, de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), a 
favor d’unes piulades de contingut polític
311-01267/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, juntament amb una altra diputada del GP Cs 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presa de posició del 
compte oficial de l’Escola La Guàrdia, de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), 
a favor d’unes piulades de contingut polític
311-01268/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, juntament amb una altra diputada del GP Cs 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si alguns professors de 
l’Institut Vallvera, de Salt (Gironès), van abandonar les classes el 21 d’octubre de 2019
311-01269/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes 
arran del possible abandonament de les classes per alguns professors de l’Institut 
Vallvera, de Salt (Gironès), el 21 d’octubre de 2019
311-01270/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 105

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els professors de 
l’Institut Vallvera, de Salt (Gironès), en cas que abandonessin les classes el 21 d’oc-
tubre de 2019, van presentar cap justificant
311-01271/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els professors de 
diversos instituts van abandonar les classes el 21 d’octubre de 2019
311-01272/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions polititzades 
d’alguns alumnes de l’Escola Xirinacs, de Barcelona
311-01273/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 107
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions del Depar-
tament d’Educació perquè els centres escolars mantinguin la neutralitat
311-01274/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 108

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la lleialtat institucional 
de Televisió de Catalunya al Cos de Mossos d’Esquadra arran dels apel·latius amb 
què se’ls va anomenar en el programa de TV3 «Està passant»
311-01275/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 111

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atemptat a l’honor del 
Cos de Mossos d’Esquadra pels apel·latius amb què se’ls va anomenar en el pro-
grama de TV3 «Està passant»
311-01276/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 112

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la passivitat davant els 
apel·latius amb què es van anomenar els membres del Cos de Mossos d’Esquadra 
en el programa de TV3 «Està passant»
311-01277/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 112

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures davant la 
degradació de l’honor i la professionalitat sofertes pel Cos de Mossos d’Esquadra 
pels apel·latius amb què se’ls va anomenar en el programa de TV3 «Està passant»
311-01278/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 113

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adequació al servei 
públic dels apel·latius amb què es van anomenar els membres del Cos de Mossos 
d’Esquadra en el programa de TV3 «Està passant»
311-01279/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 114

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que adop-
tarà arran dels apel·latius amb què es van anomenar els membres del Cos de Mos-
sos d’Esquadra en el programa de TV3 «Està passant»
311-01280/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 114

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la deshumanització 
dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra arran dels apel·latius amb què se’ls va 
anomenar en el programa de TV3 «Està passant»
311-01281/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 115

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a 
evitar el tancament de l’escorxador d’aviram del grup Sada a Lleida
311-01298/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 116

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la influència de la in-
estabilitat política i social i el tall de carreteres en la decisió del tancament de l’es-
corxador d’aviram del grup Sada a Lleida
311-01299/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 116

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les alternatives d’ocu-
pació per a les 260 persones afectades pel tancament de l’escorxador d’aviram del 
grup Sada a Lleida
311-01300/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 117

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació dels danys 
directes a les explotacions agràries per les pluges torrencials del 22 i el 23 d’oc-
tubre de 2019
311-01301/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 118

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ajuts directes als 
productors afectats per les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
311-01302/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 118
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les partides pressu-
postàries que es destinaran a pal·liar els efectes de les pluges torrencials del 22 i el 
23 d’octubre de 2019 en l’activitat agrària
311-01303/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 119

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els danys en les infraes-
tructures agràries causats per les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
311-01304/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 119

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inversions en infra-
estructures agràries que es retardaran per a destinar-ne el pressupost a pal·liar els 
danys de les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
311-01305/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 120

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si es retardarà la mo-
dernització i la implantació de regs dels canals d’Urgell i Xerta-Sénia
311-01306/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 121

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import i el temps ne-
cessaris per a restablir el funcionament de les infraestructures viàries afectades per 
les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
311-01307/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 121

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les necessitats pressu-
postàries per a restablir el funcionament de les infraestructures hidràuliques
311-01308/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 122

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la vegetació espon-
tània dels llits fluvials ha agreujat els efectes de les pluges torrencials del 22 i el 23 
d’octubre de 2019
311-01309/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 122

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat de conservació 
i manteniment dels cursos fluvials afectats per les pluges torrencials del 22 i el 23 
d’octubre de 2019
311-01310/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 123

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els danys globals 
produïts per les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019 haurien estat 
menors amb els llits fluvials nets
311-01311/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 123

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les tasques de des-
brossament dels llits fluvials per a millorar el pas de l’aigua
311-01312/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 124

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost que s’hau-
ria de destinar a conservar la capacitat hidràulica de les conques interiors
311-01313/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 124

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions dels edu-
cadors socials i sobre l’autorització per a portar menors tutelats del Centre de Me-
nors Balquer a manifestacions de caràcter polític
311-01314/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, juntament amb una altra diputada del GP Cs 125

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’obertura d’una inves-
tigació sobre la presència d’un educador social d’un centre de menors i de menors 
tutelats en una manifestació de caràcter polític
311-01315/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, juntament amb una altra diputada del GP Cs 126
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement del 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la participació de menors tutelats 
en manifestacions de caràcter polític
311-01316/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, juntament amb una altra diputada del GP Cs 127

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies per a evitar que els educadors socials 
participin en manifestacions de caràcter polític amb menors tutelats
311-01317/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, juntament amb una altra diputada del GP Cs 128

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions dels edu-
cadors socials
311-01318/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, juntament amb una altra diputada del GP Cs 129

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes 
per a respectar la neutralitat política en els centres de menors tutelats
311-01319/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, juntament amb una altra diputada del GP Cs 130

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions imposades a establi-
ments i serveis per a la gent gran
314-05945/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incompliments detectats mit-
jançant les inspeccions de residències per a la gent gran
314-05946/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els maltractaments detectats mit-
jançant les inspeccions de residències i centres de dia per a la gent gran
314-05947/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els establiments per a la gent gran 
sancionats per una inspecció
314-05948/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dret a la informació sobre la 
qualitat assistencial de les persones grans i llurs familiars
314-05949/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de les sancions ad-
ministratives imposades als serveis d’atenció a la gent gran
314-05950/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocultació dels incompliments le-
gals de les empreses que gestionen serveis d’atenció a la gent gran
314-05951/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació d’un sistema de qua-
lificació de les empreses que gestionen serveis d’atenció a la gent gran
314-05952/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses en concepte «d’en-
treteniment» generades pel delegat del Govern als Estats Units i al Canadà durant 
el setembre i l’octubre del 2019
314-05953/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses en concepte de «die-
tes» generades pel delegat del Govern als Estats Units i al Canadà durant el setem-
bre i l’octubre del 2019
314-05954/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 135
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses en concepte de «te-
lèfon» generades pel delegat del Govern als Estats Units i al Canadà durant el se-
tembre i l’octubre del 2019
314-05955/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses en concepte de «viat-
ges a Washington DC i Nova York» generades pel delegat del Govern als Estats Units 
i al Canadà durant el setembre i l’octubre del 2019
314-05956/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses en concepte de «viat-
ges a altres ciutats (Brussel·les i Barcelona)» generades pel delegat del Govern als 
Estats Units i al Canadà durant el setembre i l’octubre del 2019
314-05957/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses en «entreteniment», 
«dietes», «telèfons» i «viatges» dels delegats del Govern a l’exterior en el període 
2017-2019
314-05958/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’afectació en els sectors 
industrial i del transport dels disturbis que van tenir lloc en diverses poblacions del 
Camp de Tarragona
314-05959/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes dels disturbis del 14 al 
18 d’octubre de 2019 en les reserves de viatges de l’Institut de Gent Gran i Serveis 
Socials a la província de Tarragona
314-05960/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes dels disturbis del 14 al 
18 d’octubre de 2019 en les reserves turístiques a la província de Tarragona
314-05961/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pernoctacions anul-
lades a Tarragona, Reus, Cambrils i Salou del 14 al 18 d’octubre de 2019
314-05962/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de creuers que s’han des-
viat del port de Tarragona per a atracar en altres ports del 14 al 18 d’octubre de 2019
314-05963/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses afectades 
en la càrrega i descàrrega de mercaderies al port de Tarragona del 14 al 18 d’oc-
tubre de 2019
314-05964/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes en les empreses del 
port de Tarragona del seguiment de la vaga del 18 d’octubre de 2019 pels estibadors
314-05965/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum d’exportacions fetes a la 
província de Tarragona del 14 al 18 d’octubre de 2019
314-05966/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi va haver problemes en el sub-
ministrament de materials a la província de Tarragona del 14 al 18 d’octubre de 2019
314-05967/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 143
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses del complex 
petroquímic de Tarragona afectades pels disturbis del 14 al 18 d’octubre de 2019
314-05968/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que han hagut de tan-
car a la província de Tarragona pels disturbis produïts del 14 al 18 d’octubre de 2019
314-05969/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera d’Empresa i Conei-
xement s’ha reunit amb organitzacions empresarials, comercials i econòmiques de la 
província de Tarragona per a avaluar els danys produïts del 14 al 18 d’octubre de 2019
314-05970/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es personarà com a acusació 
particular en les causes contra els detinguts per les destrosses que van tenir lloc a 
Tarragona del 14 al 18 d’octubre de 2019
314-05971/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar el tan-
cament de l’escorxador d’aviram del grup Sada a Lleida
314-05972/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la influència de la inestabilitat polí-
tica i social i el tall de carreteres en la decisió del tancament de l’escorxador d’avi-
ram del grup Sada a Lleida
314-05973/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives d’ocupació per e 
les 260 persones afectades pel tancament de l’escorxador d’aviram del grup Sada 
a Lleida
314-05974/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments de la Generalitat, 
el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i el Centre de Se-
guretat de la Informació de Catalunya a l’empresa International Bussines Machines 
del 2015 ençà
314-05975/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments de la Generalitat, el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i el Centre de Seguretat 
de la Informació de Catalunya a l’empresa IBM Global Services España del 2015 ençà
314-05976/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments de la Generalitat, 
el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i el Centre de Segu-
retat de la Informació de Catalunya a l’empresa T-Systems ITC Iberia del 2015 ençà
314-05977/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments de la Generalitat, el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i el Centre de Segure-
tat de la Informació de Catalunya a l’empresa DXC Technology Spain del 2015 ençà
314-05978/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi del cost econòmic de les 
propostes plantejades en els àmbits del Pacte contra la segregació escolar a Ca-
talunya
314-05979/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic i pressupostari es-
timat de les mesures plantejades en el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya
314-05980/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 150
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió pressupostària per a 
desenvolupar el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya
314-05981/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió pressupostària per a 
donar compliment a les mocions i resolucions parlamentàries de la legislatura actual 
relatives a la segregació escolar a Catalunya
314-05982/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Pacte contra la 
segregació escolar a Catalunya que estan condicionades a l’aprovació de nous 
pressupostos
314-05983/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del Pacte contra la 
segregació escolar a Catalunya que no es podran desenvolupar el curs 2020-21 si 
no s’aproven nous pressupostos
314-05984/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes i mesures del Pacte 
contra la segregació escolar a Catalunya que es podran fer efectives el curs vinent
314-05985/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació dels danys directes a 
les explotacions agràries per les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
314-05986/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts directes als productors 
afectats per les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
314-05987/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries que 
es destinaran a pal·liar els efectes de les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre 
de 2019 en l’activitat agrària
314-05988/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els danys en les infraestructures 
agràries causats per les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
314-05989/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en infraestructures 
agràries que es retardaran per a destinar-ne el pressupost a pal·liar els danys de les 
pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
314-05990/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es retardarà la modernització i 
la implantació de regs dels canals d’Urgell i Xerta-Sénia
314-05991/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import i el temps necessaris per 
a restablir el funcionament de les infraestructures viàries afectades per les pluges 
torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
314-05992/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les necessitats pressupostàries per 
a restablir el funcionament de les infraestructures hidràuliques
314-05993/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 157
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la vegetació espontània dels 
llits fluvials ha agreujat els efectes de les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre 
de 2019
314-05994/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de conservació i manteniment 
dels cursos fluvials afectats per les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
314-05995/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els danys globals produïts per 
les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019 haurien estat menors amb 
els llits fluvials nets
314-05996/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques de desbrossament dels 
llits fluvials per a millorar el pas de l’aigua
314-05997/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost que s’hauria de des-
tinar a conservar la capacitat hidràulica de les conques interiors
314-05998/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vacunes antigripals 
que va adquirir per a la campanya de vacunació 2018-2019
314-05999/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre addicional de vacunes 
antigripals adquirides per a la campanya de vacunació 2019-2020
314-06000/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible reducció del nombre 
de visites a urgències a causa de la grip per haver adquirit un nombre determinat 
de vacunes antigripals per a la campanya de vacunació 2019-2020
314-06001/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de vacunació antigripal que 
creu que s’aconseguirà en la campanya de vacunació 2019-2020
314-06002/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió dels objectius de resul-
tats en salut en l’avaluació de les campanyes de vacunació antigripal
314-06003/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que es duen a terme 
per a fomentar la vacunació antigripal
314-06004/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de posar en marxa el 
Pla integral d’urgències de Catalunya per a la campanya de vacunació antigripal 
2019-2020
314-06005/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar els recur-
sos econòmics i humans del Pla integral d’urgències de Catalunya per a fer front a 
la grip d’enguany
314-06006/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar els recur-
sos destinats a l’atenció primària per a fer front a la grip d’enguany
314-06007/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 164
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la retallada pressupos-
tària del Departament de Cultura
314-06008/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies pressupostàries afecta-
des per les retallades dels departaments de la Vicepresidència i d’Economia i Hi-
senda i de Cultura
314-06009/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’equipaments culturals 
amb participació de la Generalitat afectats per la retallada pressupostària del De-
partament de Cultura
314-06010/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de la retallada pressu-
postària del Departament de Cultura en els equipaments culturals amb participació 
de la Generalitat
314-06011/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la consellera de 
Cultura amb els sectors i associacions culturals per a explicar-los les retallades 
pressupostàries
314-06012/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com la retallada pres-
supostària del Departament de Cultura ha afectat les programacions dels equipa-
ments culturals
314-06013/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les cancel·lacions i reprogramaci-
ons en els equipaments culturals per la retallada pressupostària del Departament 
de Cultura
314-06014/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intoxicacions alimen-
tàries que han tingut lloc en menjadors de centres escolars els cursos 2017-2018 i 
2018-2019
314-06015/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afectats per la intoxi-
cació alimentària en una escola d’Olot (Garrotxa)
314-06016/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet cap informe respecte a 
la intoxicació alimentària en una escola d’Olot (Garrotxa)
314-06017/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions fetes als 
centres escolars els cursos 2017-2018 i 2018-2019
314-06018/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients oberts per 
deficiències en la higiene, en la seguretat sanitària dels locals, en les instal·lacions 
i en els processos alimentaris
314-06019/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres afectats pels expedients 
oberts per deficiències en la higiene, en la seguretat sanitària dels locals, en les 
instal·lacions i en els processos alimentaris
314-06020/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 171
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions 
en l’àmbit de la cultura digital
310-00240/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta 
als danys ocasionats per les pluges torrencials del 22 i 23 d’octubre 
de 2019
310-00241/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Reial 
decret llei 14/2019, pel qual s’adopten mesures urgents per raons de 
seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del 
sector públic i telecomunicacions
310-00242/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
de l’empresa catalana
310-00243/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el cop 
digital
310-00244/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva 
estratègia amb relació a les reformes laborals i les sentències del 
Tribunal Constitucional que discriminen els treballadors malalts
310-00245/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva 
estratègia pel que fa a la desaparició forçada de menors
310-00246/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta 
a les dones víctimes de la violència masclista
310-00247/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència 
masclista
310-00248/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
copagament encobert a les escoles públiques per mitjà de quotes a 
les associacions de mares i pares d’alumnes
310-00249/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la sessió plenària d’ahir, l’absència en aquesta sessió dels 
membres del Govern i les diferències que això evidencia entre els 
socis que l’integren
317-00141/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre una eventual autoinculpació en el judici per desobediència
317-00142/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els costos del bloqueig de la frontera amb França
317-00143/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les actuacions de la Fiscalia i la situació de vulneració de 
drets i llibertats
317-00144/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els resultats de les eleccions generals
317-00145/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el seu posicionament amb relació al pacte de govern que 
han anunciat el PSOE i Unidas Podemos
317-00146/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 42, tinguda el 13.11.2019, DSPC-P 73.
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1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les opcions donades 
a les famílies sense una plaça pública en un centre de proximitat
314-04704/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04704/12, 314-
04705/12 i 314-04706/12 us informo que la informació sol·licitada està inclosa en 
l’informe de resposta a les iniciatives parlamentàries 314-04692/12 314-04693/12, 
314-04694/12, 314-04695/12, 314-04696/12, 314-04697/12, 314-04698/12, 314-
04699/12, 314-04700/12, 314-04701/12, 314-04702/12 i 314-04703/12 que es va en-
tregar al Registre del Parlament de Catalunya el 17 de setembre de 2019.

Barcelona, 7 de novembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les famílies 
assignades a una de les opcions que van demanar en la preinscripció 
del curs 2019-2020
314-04705/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04704/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de 
matrícula sense assignació per al curs 2019-2020
314-04706/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04704/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals ha manifestat que no li consta cap campanya de publicitat 
institucional amb relació al referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-05098/12

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50602 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05098/12 us in-
formo del següent:

No consta cap expedient de cap campanya publicitària sobre el referèndum de 
l’1 d’octubre de 2017. Els membres que presidien la Comissió Assessora de la Pu-
blicitat Institucional (CAPI) el 2017 van ser renovats com és preceptiu quan s’inicia 
una nova legislatura.

L’objecte a què es refereix la pregunta es troba sub iudice i diversos representants 
del Govern n’han donat explicacions en seu judicial davant el Tribunal Suprem i el 
jutjat 13 de Barcelona.

Barcelona, 31 d’octubre de 2019
Pere Aragonès, conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de 
formació en educació emocional a les escoles
314-05103/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05103/12 us in-
formo del següent:

Els Decrets d’Ordenació Curricular d’Educació Primària i Secundària Obligatò-
ria incorporen competències, amb les quals des de diferents àmbits i dimensions es 
treballa l’educació emocional.

Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
primària:

«Àmbit d’educació en valors. Educació en valors socials i cívics:
– Dimensió personal:
• Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la 

responsabilitat dels propis actes
• Competència 2. Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les difi-

cultats i per assolir un benestar personal
• Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i 

consolidar el pensament propi.
– Dimensió interpersonal
• Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves 

idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.
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• Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les rela-
cions entre les persones

• Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el 
compromís personal i les actituds de convivència

– Dimensió social
• Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alter-

natives als problemes
• Competència 8. Mostrar actituds de servei i de compromís social, especialment 

davant de les situacions d’injustícia»

Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació se-
cundària obligatòria.

«Àmbit de cultura i valors ètics:
– Dimensió personal
• Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsa-

ble dels propis actes
• Competència 2. Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració Universal 

dels Drets Humans
• Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i 

per consolidar el pensament propi
• Competència 4. Identificar els aspectes ètics de cada situació i donar-hi respos-

tes adients i preferentment innovadores
– Dimensió interpersonal
• Competència 5. Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, 

cultures, opcions i creences
• Competència 6. Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, 

especialment per a la solució de conflictes interpersonals i per propiciar la cultura 
de la pau

– Dimensió sociocultural
• Competència 7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels cultu-

rals que l’han configurat
• Competència 8. Copsar les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de 

les obres artístiques
• Competència 9. Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, so-

cial, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col-
lectiva

• Competència 10. Realitzar activitats de participació i de col·laboració que pro-
moguin actituds de compromís i democràtiques....

Àmbit personal i social:
– Dimensió autoconeixement
• Competència 1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de 

creixement personal.
– Dimensió aprendre a aprendre
• Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen 

en el propi aprenentatge.
• Competència 3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els 

reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida.
– Dimensió participació
• Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i 

responsable.»

En les tutories aquests àmbits es treballen des d’una mirada transversal, i és 
competència de l’equip docent ampliar i aprofundir en aquest àmbits en les sessions 
de tutoria.
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Des del Departament d’Educació s’impulsa el programa COEDUCA’T, que té 
com a objectiu principal ajudar a que els centres educatius treballin els aspectes bà-
sics de la coeducació, la perspectiva de gènere i sobre la educació afectivo-sexual de 
forma explícita, sistemàtica, rigorosa i respectuosa.

Des del Departament d’Educació es posarà a disposició dels centres educatius 
criteris i materials que serviran d’ajuda perquè el personal docent incorpori aquests 
aspectes en els diferents àmbits del currículum, a les sessions de tutoria –tant indivi-
dual com grupal– i en les qüestions generals d’organització dels propis centres, com 
les festes, les sortides o les activitats de migdia i extraescolars.

El programa també inclourà recursos que es podran compartir i treballar conjun-
tament amb les famílies.

Des del Departament d’Educació es publicarà la convocatòria específica perquè 
tots els centres que ho desitgin es puguin acollir al programa.

«Coeduca’t» està adreçat a totes les etapes educatives tenint en compte les carac-
terístiques, necessitats i edat de l’alumnat de cadascuna d’elles. D’aquesta manera, 
es vol preparar les noies i els nois per a la vida afectiva i sexual fonamentada en la 
igualtat de gènere i els drets humans, i col·laborar en la construcció d’un model in-
tegral de persona, sense estereotips sexistes.

Aquesta perspectiva s’ha d’incorporar al projecte de direcció, al projecte educa-
tiu de centre i a l’aula. Es donarà impuls al fet que tots els centres tinguin una per-
sona de referència per a això i es treballarà estretament amb ella des dels serveis 
territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona amb la implicació de la Inspecció 
d’Educació. Així mateix, es durà a terme una formació específica per al professorat, 
que tindrà en compte tant la formació permanent com la formació inicial que reben 
els futurs docents a les universitats.

L’objectiu final del programa és que, després de tres fases, el curs 2021-2022, 
tots els centres educatius de Catalunya incorporin de forma explícita, en el seu Pro-
jecte Educatiu de Centre, aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i 
de sexualitat.

També us informo que des del Departament d’Educació s’organitzen activitats 
formatives adreçades al personal docent que suposen una actuació decidida envers 
l’impuls de l’educació emocional.

– Salut i benestar docent: Modalitat formativa no presencial, amb activitats rea-
litzades totalment a l’entorn virtual, amb la finalitat de proporcionar recursos i es-
tratègies als docents per gestionar de forma més adequada situacions generadores de 
malestar i donar respostes positives als nous reptes que es presenten

– Integració psicocorporal: un camí cap al benestar dels docents Aquesta forma-
ció de modalitat semipresencial pretén facilitar als docents el reconeixement de la re-
lació entre les sensacions físiques i els aspectes emocionals amb una aposta decidida 
per l’expressivitat corporal a través del moviment i dinàmiques participatives grupals.

– Emocions i desenvolupament personal del professorat: Formació adreçada als 
docents que a partir de la presa de consciència dels estats emocionals vulguin créi-
xer, amb la finalitat de comprendre’s a un mateix i al mon que els envolta facilitant 
la convivència i el benestar de les persones.

– Lideratge saludable i innovació educativa: Formació de modalitat semipresencial 
i dinàmica que facilita l’auto-coneixement i afronta el repte de millorar el benestar pro-
fessional i a la vegada la qualitat del servei facilitant el coneixement de la dinàmica or-
ganitzativa d’equip i de comunicació. Facilita l’estudi dels fonaments del pensament es-
tratègic, les bases de poder i les seves influències, els estils de lideratge i la motivació.

– Respira i connecta’t: mindfulness i autoconeixement pel benestar del docent: 
Formació de moodalitat semipresencial on es faciliten dinàmiques per desenvolupar 
l’atenció plena de la respiració i l’auto-coneixement aprofundint en el benestar del 
docent. Afavoreix la presa de consciència de les nostres emocions, l’escolta activa i 
la comunicació entre les persones.
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Les activitats formatives relacionades amb l’educació emocional en l’àmbit dels 
Plans de Formació de Zona i de la formació en centre son les següents: 

Nom de l’activitat Nom de la modalitat

Acompanyament emocional en els processos de canvi Assessorament

Educació emocional Conferència

Navegant entre emocions Grup de treball

Acompanyament emocional i clima de grups Taller a centre

Gestió d’emocions i resolució de conflictes Taller a centre

Gestió emocional i resolució de conflictes Assessorament

Projecte Tàndem. Les potencialitats de la veu i la 
música en la millora de la convivència al centre: 
emocions i relacions Assessorament

La convivència al centre. Educació emocional Taller a centre

Benestar emocional i Mindfulness a l’escola - 
Continuació Curs

Educació emocional Assessorament

Educar les emocions Taller a centre

Ioga i mindfulness Taller a centre

Les emocions Assessorament

Educació emocional i resolució de conflictes a l’aula Assessorament

Acompanyament emocional a l’aula Taller a centre

Relaxació a l’aula (Mindfulness) Taller

El ioga, una eina de benestar emocional per l’escola Assessorament

Educació emocional Taller a centre

Propostes didàctiques i recursos per a l’educació 
emocional Taller a centre

Les emocions a l’escola Pompeu Fabra Taller a centre

Mindfulness i control emocional Taller a centre

L’Educació emocional a l’escola Assessorament

Eines per a l’acompanyament emocional i pedagògic 
de l’infant Taller a centre

Acompanyament emocional en l’àmbit professional. 
Teixint el projecte educatiu Taller a centre

Competència social i emocional Assessorament

Mindfulness per a docents Curs

Aprenentatge: motivar-se amb les emocions Taller a centre

Acompanyament emocional Taller a centre

Benestar emocional i mindfulness a l’escola Taller a centre

Mindfulness com a eina de gestió emocional Taller a centre

Mindfulness com a eina de gestió emocional Assessorament

Regulació i consciència emocional Taller a centre

Dificultats de la regulació de la conducta i de les 
emocions Taller d’equips de centre

L’educació emocional i la comunicació al centre Taller a centre

Educació emocional en els infants. Taller a centre
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Nom de l’activitat Nom de la modalitat

Aprofundiment en l’acompanyament emocional a 
l’educació Infantil des d’una perspectiva sistèmica i 
respectuosa. Assessorament

Educació emocional. Projecte de convivència Taller a centre

Gestió de les emocions a l’aula Taller

Treball cooperatiu i educació emocional (II) Assessorament

Com gestionar el canvi des de l’educació emocional Taller a centre

L’acompanyament emocional als alumnes Taller a centre

Gestió de les emocions i la convivència Taller a centre

Eines per al benestar i l’acompanyament emocional de 
la comunitat Taller a centre

Treballem les emocions Taller a centre

Neurociència i competències cognitives emocionals Taller

Mindfulness aplicat a l’aula d’infantil Formació interna de centre

La gestió de les emocions Taller a centre

Educació emocional Assessorament

Mindfulness Assessorament

Educació emocional Taller a centre

Gestió i resolució positiva de conflictes. Control de les 
emocions. Formació interna de centre

Escoles Despertes, Mindfulness Aplicat a l’Educació Curs

Eines per regular les conductes disruptives dels 
alumnes des de l,’autocontrol i l’educació emocional Assessorament

Komtü. Programa d’acompanyament per la promoció, 
prevenció i intervenció pel benestar emocional i 
relacional en la infància en escolaritat infantil i primària Assessorament

Educació emocional Assessorament

Les emocions a l’aula Taller a centre

Neuroeducació. Estudiem les emocions a l’educació 
infantil Curs

Neuroeducació. Estudiem les emocions de l’etapa 
primària i secundària Curs

Educació emocional a l’escola Curs

Mindfulness aplicada a l’educació Curs

Educació emocional i benestar a l’aula Assessorament

Cultura emocional. Resolució de conflictes Assessorament

Educació socioemocional Taller a centre

Educació emocional Taller a centre

Educació emocional. Sí per a la millora de la 
convivència al centre Taller a centre

Treball de les emocions a l’escola a través de la 
filosofia 3-18 Taller a centre

Eines per al desenvolupament emocional de la 
comunitat educativa Assessorament

Educació emocional Assessorament

Benestar emocional del docent i mindfulness aplicat al 
centre Assessorament

Programa TREVA. Nivell II: Mindfulness i relaxació a 
l’aula Curs
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Nom de l’activitat Nom de la modalitat

Mindfulness Assessorament

L’acompanyament emocional de l’alumnat Taller a centre

Escoles Despertes (nivell 2): Mindfulness aplicat a 
l’educació Curs

Sigues tu. Gestió de les emocions Taller a centre

L’Educació emocional en l’etapa 0-6 anys, 
contextualització i recursos Taller

Respira i connecta’t: mindfulness i autoconeixement 
pel benestar del docent Curs semipresencial

Gestió de les emocions i resolució adequada dels 
conflictes Taller a centre

Educació emocional per a la resolució assertiva de 
conflictes Taller

Acompanyament emocional i benestar a l’aula Taller a centre

Respira i connecta’t: mindfulness i autoconeixement 
pel benestar del docent Curs semipresencial

Programa TREVA. Nivell II: Mindfulness i relaxació a 
l’aula. Escola Bogatell Curs

Treball de les emocions Assessorament

Programa TREVA. Nivell I: Mindfulness a l’aula Curs

Escoles Despertes (nivell 1): Mindfulness aplicat a 
l’educació Curs

Barcelona, 4 de novembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aprovar 
una moratòria en la venda d’oliveres mil·lenàries fins que no s’aprovi 
una llei de protecció de les oliveres monumentals
314-05112/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-05112/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-05113/12 a 314-
05121/12.

Atès que les preguntes més amunt 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.

Actualment, al Parlament de Catalunya està tramitant la proposició de llei de 
protecció de les oliveres monumentals, concretament, ha finalitzat el període de 
presentació de les esmenes a l’articulat. Amb l’aprovació d’aquesta llei es disposarà 
d’eines per a la seva protecció.
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Pel que fa les dades sobre comercialització d’oliveres monumentals o de més de 
3,5 metres, no es té coneixement de la seva quantitat, ja que no hi ha cap disposició 
que estableixi l’obligació de conèixer aquestes dades.

En quant a possible reunions amb la Plataforma Salven el Montsià o la Taula del 
Sènia, el Departament de Territori i Sostenibilitat no ha mantingut cap reunió, ni les 
esmentades entitats les han sol·licitat.

Pel que fa al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, aquest 
té les seves competències en relació amb la sanitat i l’ordenació sectorial agrària, 
aspectes que, en el cas de les oliveres considerades monumentals, afecta, com en 
altres espècies vegetals, a la necessitat de disposar d’un certificat fitosanitari per po-
der fer el transport.

Qualsevol vegetal que és traslladat necessita un passaport fitosanitari, que té 
l’objectiu d’evitar l’expansió de plagues afavorides per la mobilitat de les plantes, ja 
que hi ha un viver que certifica la sanitat d’aquella/es plantes.

La venda d’oliveres amb algunes característiques són especialment interessants 
des de punts de vista com el cultural, social, patrimonial, botànic... No obstant, la 
gran majoria d’aquestes oliveres se situen en finques de titularitat privada, la qual 
cosa dificulta les solucions a l’hora d’establir mesures de protecció i preservació 
d’aquestes oliveres, fins que s’aprovi la Proposició de llei que regularà totes aques-
tes qüestions.

Pel que fa a les possibles afectacions a un jaciment arqueològic proper, el Ser-
vei d’Arqueologia i Paleontologia informa que en una ocasió es van arrencar unes 
oliveres a una partida on hi ha un jaciment. No obstant, es va fer la inspecció als 
esvorancs sense que es trobés cap indici de material arqueològic. No es va fer de-
núncia perquè no hi va haver afectació, per això el Departament de Cultura no dis-
posa d’acta dels agents forestals en relació amb l’espoli de jaciments relacionats amb 
oliveres mil·lenàries.

En aquest sentit, a la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia tampoc ha ar-
ribat per cap canal oficial ni extraoficial cap comunicació d’aquest fet. No consta, 
per tant, cap afectació al jaciment arqueològic esmentat.

Des de la DG de Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cul-
tural, a dia d’avui, i d’acord amb el Catàleg del Patrimoni Etnològic de Catalunya 
i la Wikipedra, hi ha comptabilitzats 388 elements de pedra seca a la comarca del 
Montsià, entre construccions d’aigua (21), forns (18), barraques (321) i altres cons-
truccions (28). Tanmateix actualment no tots els elements estan inventariats i, per 
tant, el nombre podria ser força més elevat.

Aquesta direcció general desconeix quines són les zones o indrets concrets del 
territori que han patit l’extracció d’oliveres monumentals. Sense aquesta informació 
no ens és possible comprovar sobre els catàlegs i inventaris de què disposem la hi-
potètica afectació.

De tota manera aquesta afectació real només es podria comprovar in situ perquè 
no totes les construccions de pedra en sec estan inventariades i, encara menys, pro-
tegides com a BCIN o BCIL.

Per tant, ara mateix el Departament de Cultura no pot confirmar ni descartar la 
possible afectació d’elements de pedra en sec a la què fa referència la pregunta par-
lamentària, atès que desconeixem quines son les zones concretes on s’han produït 
extraccions d’oliveres i les característiques del seu entorn.

Barcelona, 4 de novembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
ha aprovat encara una moratòria en la venda d’oliveres mil·lenàries
314-05113/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05112/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’una 
llei de protecció de les oliveres monumentals
314-05114/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05112/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oliveres 
monumentals que s’han comercialitzat el 2018 i el 2019
314-05115/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05112/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oliveres 
de més de 3,5 metres de perímetre que s’han comercialitzat el 2018 i 
el 2019
314-05116/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05112/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
de Territori i Sostenibilitat s’ha reunit amb la Plataforma Salvem 
lo Montsià durant el 2019 per a parlar de la moratòria en la venda 
d’oliveres mil·lenàries
314-05117/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05112/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
de Territori i Sostenibilitat s’ha reunit amb la Taula del Sénia durant 
el 2019 per a parlar de la moratòria en la venda d’oliveres mil·lenàries
314-05118/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05112/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està en contra d’una 
moratòria en la venda d’oliveres monumentals
314-05119/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05112/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’arrencada 
d’oliveres en una finca situada al costat del jaciment arqueològic 
romà del Pou de les Piques, a Godall (Montsià)
314-05120/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05112/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació 
d’elements de pedra seca al Montsià pel procés d’extracció d’oliveres 
monumentals
314-05121/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05112/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de les 
declaracions del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència relatives a la «deriva autoritària de l’Estat espanyol»
314-05126/12

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05126/12, us in-
formo del següent:

L’acció exterior de la Generalitat de Catalunya s’orienta i regeix pel marc definit 
per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’ac-
ció exterior i de relacions amb la Unió Europea, instruments sorgits del Parlament 
de Catalunya.

Així mateix, en l’exercici de la competència en matèria d’acció exterior, recone-
guda en l’article 193 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya respecta en tot moment els principis i objectius de la Po-
lítica Exterior d’Espanya que determina l’article 2 de la Llei 2/2014, de 25 de març, 
de l’Acció i del Servei Exterior de l’Estat, així com els principis rectors de l’Acció 
Exterior de l’Estat que determina l’article 3 del mateix text legal.

Així, entre aquests principis, l’apartat primer de l’article 2 estableix, entre altres, 
el de respecte a la democràcia, l’Estat de Dret i els drets humans. Cap de les acti-
vitats que ha realitzat l’Administració de la Generalitat són contràries als principis 
que configuren un Estat democràtic i de dret. Amb això, es vol remarcar que l’acti-
vitat realitzada per l’Administració de la Generalitat de Catalunya –com a subjec-
te de l’Acció Exterior l’Estat, de conformitat amb l’article 5.1 de la LASEE– s’ha 
desenvolupat amb respecte tant a la competència exclusiva de l’Estat en matèria de 
relacions internacionals, com a les finalitats i objectius de la Política Exterior del 
Govern espanyol, segons es desprèn dels articles 2 i 3 de la LASEE.

La jurisprudència del Tribunal Constitucional entén que la idea de lleialtat insti-
tucional es projecta en el sentit que les comunitats autònomes han d’exercir les seves 
competències amb lleialtat al sistema evitant bloquejar les competències estatals a 
través de les pròpies (STC 15 de març de 1990). En el cas de l’acció exterior exercida 
per la Generalitat de Catalunya, en cap moment s’ha bloquejat o impedit l’exercici 
de competències per part de l’Estat.

En tot cas, s’ha de recordar que el Govern de l’Estat espanyol té l’haver d’exer-
citar les seves pròpies competències amb lleialtat al sistema, respectant les compe-
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tències assumides per les comunitats autònomes (STC 28 de gener de 1986 i 15 de 
desembre de 1989).

Barcelona, 8 de novembre de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
modificar i millorar el sistema de qualificacions en l’educació 
obligatòria
314-05166/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05166/12 us in-
formo del següent:

El sistema de qualificacions en els ensenyaments d’educació secundària obliga-
tòria està establert a l’Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determina 
el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’edu-
cació secundària obligatòria. En conseqüència, l’aplicació Esfer@ ha de reflectir des 
d’un punt de vista funcional l’establert en aquesta Ordre.

Des del Departament d’Educació es treballa per desplegar i millorar totes les 
funcionalitats associades a tots els procediments de gestió que es duen a terme en 
els centres educatius, com per exemple els processos d’avaluació parcial i d’avalua-
ció final.

Enguany, un dels objectius prioritaris per part del Departament d’Educació pel 
que fa a les operatives d’avaluació és l’estabilització del sistema amb la revisió ex-
haustiva de les operatives corresponents al procés d’avaluació, i així aconseguir que 
el comportament de l’aplicació sigui satisfactori pera tots els i les professionals dels 
centres educatius.

Aquesta millora es duu a terme amb equips multidisciplinars que inclouen: tèc-
nics docents del Departament d’Educació amb una dilatada experiència en aplica-
cions de gestió de centres, tècnics informàtics del propi Departament d’Educació, 
tècnics del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, i tècnics de 
la nova empresa adjudicatària del servei, Everis.

Des del Departament d’educació també es recullen i s’estudien aquelles inicia-
tives i propostes que formula el personal docent dels equips de formadors de l’apli-
cació Esfer@ i les aportacions individuals que fan les direccions dels centres i els 
propis usuaris de l’aplicatiu.

Barcelona, 4 de novembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris i 
el model d’explotació del bosc, de gestió de la biomassa i de 
preservació de la biodiversitat que aplica als boscos protegits per la 
declaració d’espais d’interès natural
314-05190/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb dos altres diputats del GP 

CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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 314-05190/12, 314-
05191/12, 314-05192/12 i 314-05193/12, atès que les iniciatives indicades fan referèn-
cia a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relaciones, 
fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de 
manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració us informo del següent: 

Els criteris i el model d’explotació del bosc i de gestió de la biomassa que s’apli-
quen amb els següents criteris paneuropeus de gestió forestal sostenible, aprovats a 
la IV Conferència Ministerial celebrada a Viena el 2003 són els següents: 

– Manteniment i millora adequada dels recursos forestals i la seva contribució al 
Cicle Global de Carboni

– Manteniment i millora de la salut i vitalitat dels ecosistemes forestals.
– Manteniment i millora de les funcions productives de les forests (fusta i altres 

productes forestals).
– Manteniment, conservació i millora apropiada de la diversitat biològica en els 

ecosistemes forestals.
– Manteniment i millora apropiada de la funció protectora en la gestió de les fo-

rests (principalment sòl i aigua).
– Manteniment d’altres funcions i condicions socioeconòmiques.
En els Espais d’Interès Naturals (EINs) s’aplica el mateix model d’aprofitament 

forestal sostenible que s’aplica a tot el territori, incorporant en les autoritzacions 
aquelles prescripcions i condicionants que es derivin de les característiques de cada 
espai, pel que fa als hàbitats i les espècies clau que van justificar en el seu dia la 
creació de cada espai.

Pel que fa a la preservació de la biodiversitat, actualment la política del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat (DTES) es fonamenta en la gestió preventiva, que 
es basa en informar aquelles activitats que es desenvolupen dins els EIN i, si s’escau, 
es determina l’aplicació de l’avaluació d’impacte ambiental corresponent.

En resposta a les pregunta 314-05191/12, us informem que durant el procés de 
tramitació necessari per fer la declaració de qualsevol Espai d’Interès Natural es 
duen a terme totes les reunions necessàries amb administracions locals, investiga-
dors d’universitats i altres grups de recerca, grups i entitats interessades, i els pro-
cessos d’informació pública, necessaris per a assolir l’avaluació acurada dels valors 
de cada espai. El mateix succeeix durant l’elaboració i tramitació del Pla de Política 
Forestal, pel cas de la gestió forestal, que estableix les bases de regulació per a tot 
el territori de Catalunya.

Altrament, cal tenir present que en els espais forestals de propietat privada els 
Plans tècnics de Gestió Forestal han de ser promoguts pels propietaris. En aquest 
cas, l’Administració ha d’assegurar la compatibilitat dels plans amb els valors am-
bientals a protegir de cada Espai d’Interès Natural.
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D’altra banda, la Secció territorial de Biodiversitat de Tarragona del Departament 
de Territori i sostenibilitat s’ha posat en contacte amb l’Associació de les Obagues 
del Riu Corb per tal d’establir un marc de col·laboració en la gestió de l’espai EIN.

En resposta a les pregunta 314-05192/12, la tallada de les obagues va quedar pa-
ralitzada preventivament el 23 de març de 2019. Els plans de gestió i aprofitament 
dels boscos de titularitat privada han de ser elaborats pels propietaris.

Finalment, per respondre la pregunta 314-05193/12, l’autorització d’aprofitament 
forestal atorgada en el seu moment es va emetre respectant en tot moment els objec-
tius de sostenibilitat, protecció del medi ambient, gestió responsable i lluita contra el 
perill d’incendis, com no pot ser d’altra manera. Altra cosa és que l’actuació de tala 
s’hagi dut a terme respectant els termes i condicionants detallats a l’autorització. En 
aquest cas, cal dir que s’està tramitant una denúncia a l’empresa que va fer la tala, 
feta per efectius del Cos d’Agents Rurals, per haver deixat restes vegetals al sòl de 
manera inadequada i en període d’alt risc d’incendi.

Barcelona, 5 de novembre de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
reunir-se amb les administracions locals, els investigadors de les 
universitats i les entitats per a promoure un pla de gestió integral de 
l’espai d’interès natural protegit de les obagues del riu Corb
314-05191/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb dos altres diputats del GP 

CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05190/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada de la tala 
dels boscos de l’espai d’interès natural protegit de les obagues del 
riu Corb i l’elaboració d’un pla global de gestió i aprofitament
314-05192/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb dos altres diputats del GP 

CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05190/12.



BOPC 467
15 de novembre de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’explotació 
forestal de les obagues del riu Corb compleix els objectius de 
sostenibilitat, protecció del medi, gestió responsable i lluita contra el 
perill d’incendis
314-05193/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb dos altres diputats del GP 

CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05190/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones contractades a les delegacions a l’exterior d’acord amb la 
legislació laboral del país
314-05204/12

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05204/12 a 314-
05206/12, us informo que atès que les iniciatives més amunt indicades fan totes 
referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament re-
lacionades, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La normativa en què es basa aquesta contractació de personal, per part de la de-
legació, per a la realització de tasques de caràcter tècnic o de suport, és la laboral de 
cada país d’acollida. Així ho permet la legislació espanyola i catalana en preveure 
la Llei 16/2014, de 4 de desembre, d’acció i exterior i de relacions amb la Unió Eu-
ropea, amb el seu decret de desenvolupament 61/2017, de 13 de juny, que regula les 
unitats de representació institucional del Govern a l’exterior, la possibilitat, per part 
de la delegació, de tenir personal funcionari o laboral adscrit i personal contractat 
a destí.

En aquest sentit, doncs, el Decret 61/2017 ja preveu que el personal contractat a 
destí per dur a terme tasques de caràcter tècnic o de suport, estarà subjecte a la le-
gislació laboral de l’Estat en el qual s’ubiqui la delegació.

A causa de la limitació pressupostària i de plantilla de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya en els darrers anys, resulta més eficient i eficaç que el poc 
personal de suport a la delegació es contracti a destí, que no que s’hagi de prescin-
dir de personal propi de l’Administració per desplaçar-lo a treballar a l’exterior. En 
aquest sentit, destacar que les ofertes de personal local són públiques i s’oferten al 
web del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, 
sense que s’hi hagi presentat fins el moment personal propi de l’Administració.

El personal de les delegacions contractat sota el règim local del país on es troben 
les delegacions és el següent: 
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Delegació Tipus de plaça Places
Sou brut anual 

(total)

Alemanya Tècnic/a 3 129.664,23 €

Alemanya Administratiu/va 1 28.617,65 €

Itàlia Tècnic/a 3 133.408,47 €

Itàlia Administratiu/va 3 74.033,39 €

Regne Unit i Irlanda Tècnic/a 3 159.905,17€

Suïssa Tècnic/a 2 94.806,27 €

Suïssa Administratiu/va 1 37.815,54 €

França Tècnic/a 2 113.321,27€

França Administratiu/va 1 32.156,68 €

Davant la UE Tècnic/a 7 281.547,68 €

Estats Units d’Amèrica Tècnic/a 4 218.084,46 €

Europa central Tècnic/a 1 51.041,19 €

Europa central Administratiu/va 1 36.809,55 €

Països nòrdics Tècnic/a 1 53.669,55 €

Països nòrdics Administratiu/va 1 35.534,03 €

Balcans Tècnic/a 1 45.742,96 €

Balcans Administratiu/va 1 32.988,61 €

Portugal Tècnic/a 1 41.601,68 €

Portugal Administratiu/va 1 30.002,02 €

Barcelona, 8 de novembre de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a 
contractar personal de les delegacions a l’exterior d’acord amb la 
legislació laboral del país
314-05205/12

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05204/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa que 
aplica per a contractar personal de les delegacions a l’exterior 
d’acord amb la legislació laboral del país
314-05206/12

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05204/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la realitat 
sociolingüística dels centres escolars
314-05219/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-05219/12, 314-
05220/12, 314-05221/12, 314-05222/12, 314-05223/12, 314-05224/12, 314-05225/12, 
314-05226/12, 314-05227/12, 314-05228/12 i 314-05229/12 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’anàlisi de la realitat sociolingüística de cadascun dels centres escolars de Ca-
talunya es fa a través dels projectes lingüístics de cada centre educatiu, perquè és 
el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües.

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana i, si 
s’escau, de l’aranès, com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenya-
ment i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a 
les llengües estrangeres, els criteris generals per a les adequacions de les llengües a 
la realitat sociolingüística del centre, i la continuïtat i la coherència educatives, pel 
que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per 
les associacions de mares i pares d’alumnes.

Els centres públics i els centres privats concertats elaboren el projecte lingüístic, 
que forma part del projecte educatiu de centre. Es pot consultar al web de cada cen-
tre educatiu. Si no es coneix l’adreça s’hi pot accedir a través de la fitxa de centre, 
disponible des del Mapa Escolar.

S’ha de garantir que en acabar l’etapa educativa obligatòria, l’alumnat tingui un 
ple domini de les dues llengües oficials i que hagi adquirit, per a com a mínim una 
llengua estrangera, les competències d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, 
d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament 
i l’avaluació de les llengües.

El projecte lingüístic és part del projecte educatiu de cada centre i, per tant, ni 
des del Departament d’Educació, ni des dels Serveis Territorials d’Educació, ni des 
del Consorci d’Educació de Barcelona, s’intervé en l’elaboració dels projectes edu-
catius i lingüístics dels centres.
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Les dades que es tenen en compte per un centre educatiu per elaborar el seu 
projecte lingüístic fan referència a la realitat sociolingüística de l’entorn (Idescat, 
Informe de Política Lingüística elaborat per des de la Direcció General de Política 
Lingüística) o les dades facilitades per les pròpies famílies de l’alumnat escolaritzat 
sobre la llengua o llengües familiars, i sempre tenint present els objectius finals de 
l’etapa educativa corresponent.

Des dels centres educatius poden demanar la col·laboració dels assessors/res de 
llengua, interculturalitat i cohesió social, i a la Inspecció d’Educació.

L’avaluació del projecte lingüístic i del projecte educatiu es fa a partir dels resul-
tats de l’alumnat a les proves de competències bàsiques corresponents a la compe-
tència lingüística.

El projecte educatiu es desenvolupa en el marc del projecte de direcció i, per 
tant, s’avalua al final de cada mandat de l’equip directiu. També han de retre comp-
tes a la comunitat educativa i a l’Administració de llur gestió, dels resultats obtinguts 
i de l’aplicació dels acords de coresponsabilitat.

Des del Departament d’Educació es donen orientacions i criteris sobre les qües-
tions organitzatives i pedagògiques que poden ajudar els centres en l’elaboració del 
propi projecte lingüístic, i també es posen a disposició dels centres educatius i del 
personal docent programes formatius que els ajudin a implementar les metodologies 
més adequades.

La Inspecció educativa assessora i fa el seguiment dels projectes educatius i lin-
güístics dels centres per tal que s’ajustin a la normativa vigent i donin resposta als 
objectius del sistema educatiu i als objectius específics de cada centre.

Els projectes lingüístics han de donar compliment a la normativa establerta. Els 
directors/es de tots els centres educatius han de posar a disposició de l’administra-
ció educativa els projectes educatius, i l’administració educativa pot requerir la seva 
modificació en cas que aquest no doni compliment a l’establert en la normativa vi-
gent.

D’acord amb l’establert a l’article 14.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’edu-
cació:

«Projecte lingüístic
1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d’ela-

borar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el trac-
tament de les llengües al centre.»

I d’acord amb l’establert a l’article 6.3 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’au-
tonomia dels centres educatius:

«Aprovació i difusió
3. Les famílies i la resta de persones membres de la comunitat escolar tenen dret 

a conèixer el projecte educatiu del centre. Amb aquests efectes, cada centre ha de 
mantenir el seu projecte educatiu a disposició de totes les persones membres de la 
comunitat educativa i facilitar-los-en el coneixement.»

El Departament d’Ensenyament a través de la Inspecció d’Educació supervisa 
els projectes educatius de cada centre amb les visites ordinàries que fan els inspec-
tors i inspectores d’Educació en exercici de la funció inspectora que tenen encoma-
nada.

D’acord amb l’establert a l’apartat c) de l’article 179.1 de la Llei 12/2009, del 10 
de juliol, d’educació:

«Els inspectors d’educació, en l’exercici de llurs funcions, tenen les atribucions 
següents:

c) Examinar i comprovar l’adequació dels projectes educatius i la resta de do-
cumentació acadèmica, pedagògica i administrativa dels centres i dels serveis edu-
catius.»

Atès que l’article 91.6 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació estableix 
que el projecte educatiu ha d’estar a disposició de tots els membres de la comuni-
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tat educativa, des del Departament d’Educació s’ha incorporat a la Resolució per la 
qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres l’obligatori-
etat de publicar aquests documents de gestió, de manera accessible, a través del web 
del centre i de la resta de sistemes d’informació interns.

Actualment, 2.981 centres educatius han publicat els seus projectes educatius i 
els seus projectes lingüístics a les pàgines web dels propis centres.

Atenent a l’autonomia de gestió de la que disposen tots els centres educatius, no 
s’ha previst que els projectes educatius estiguin dipositats en cap dependència admi-
nistrativa del Departament d’Educació.

Annex, us trameto, la relació amb els resultats de les proves de competències bà-
siques sol·licitats, desglossats per comarca i per llengua.

Barcelona, 4 de novembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades que el 
Departament d’Educació i els serveis territorials empren per a fer els 
projectes educatius i lingüístics dels centres educatius
314-05220/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05219/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mapa o les 
dades que els centres educatius tenen en compte per a elaborar els 
projectes lingüístics
314-05221/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05219/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assessorament 
específic que els centres educatius reben per a elaborar els 
projectes lingüístics
314-05222/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05219/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació dels 
projectes lingüístics dels centres educatius pels serveis territorials, 
per la inspecció educativa i pel mateix centre educatiu
314-05223/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05219/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els projectes 
educatius i lingüístics estan publicats en els webs dels centres 
educatius
314-05224/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05219/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació del 
Departament d’Educació i de la inspecció educativa amb relació als 
projectes lingüístics dels centres educatius
314-05225/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05219/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres educatius que reforcen l’ensenyament del castellà en llur 
projecte lingüístic
314-05226/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05219/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres educatius que reforcen l’ensenyament del català en llur 
projecte lingüístic
314-05227/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05219/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades relatives 
a la llengua emprada pels docents d’educació secundària obligatòria 
per a impartir matèries no lingüístiques
314-05228/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05219/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de les 
proves de competències bàsiques en català, en castellà i en una 
tercera llengua
314-05229/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05219/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Educació va donar permís a la Plataforma per la Llengua per a fer 
una recerca en cinquanta centres educatius
314-05230/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-05230/12, 314-
05231/12 i 314-05232/12 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 d’Educació no ha autoritzat cap entitat privada perquè efectuï 
cap estudi sociolingüístic sobre la utilització de la llengua en els patis dels centres 
escolars.

Barcelona, 7 de novembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que una entitat 
privada s’estigui a l’hora de l’esbarjo en cinquanta centres escolars 
sense explicar al professorat ni a les famílies l’objectiu de la seva 
recerca
314-05231/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05230/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d’ètica 
d’una entitat privada subvencionada per la Generalitat que s’està a 
l’hora de l’esbarjo en cinquanta centres escolars sense explicar al 
professorat ni a les famílies l’objectiu de la seva recerca
314-05232/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05230/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Estudi 
sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de 
Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05302/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-05302/12 314-
05303/12, 314-05304/12, 314-05305/12, 314-05306/12, 314-05307/12, 314-05308/12, 
314-05309/12 i 314-05310/12 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.

Fascicle segon
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Des del Departament d’Educació no es disposa de cap informació en relació amb 
l’estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya, 
elaborat per la Plataforma per la Llengua. En conseqüència, no es disposa de la re-
lació de centres educatius sol·licitada.

Barcelona, 4 de novembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització a la 
Plataforma per la Llengua per a accedir als patis de les escoles per 
a fer l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones 
urbanes de Catalunya
314-05303/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05302/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació en 
el disseny de l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de 
zones urbanes de Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05304/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05302/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
als equips directius dels centres docents on es va fer l’Estudi 
sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de 
Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05305/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05302/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als 
ajuntaments dels municipis on es va fer l’Estudi sociolingüístic 
als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya de la 
Plataforma per la Llengua
314-05306/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05302/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
a les famílies dels alumnes dels centres on es va fer l’Estudi 
sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de 
Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05307/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05302/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració del 
dret de protecció dels infants arran de l’elaboració de l’Estudi 
sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de 
Catalunya de la Plataforma per la Llengua
314-05308/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05302/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat 
d’articular protocols per a garantir la protecció dels drets de l’infant 
davant d’estudis i investigacions fets en centres educatius
314-05309/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05302/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’emprendre accions contra la Plataforma per la Llengua arran de 
l’elaboració de l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts 
de zones urbanes de Catalunya
314-05310/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05302/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment i 
l’actuació contra l’eruga del boix
314-05313/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05313/12 us in-
formo del següent:

Aquesta plaga exòtica és, a Catalunya, especifica del boix (Buxus sempervirens), 
arbust molt utilitzat en jardineria i planta molt comuna en l’estrat arbustiu de masses 
forestals, que provoca sobretot danys ambientals i paisatgístics.

La papallona del boix (Cydalima perspectalis) és una espècie exòtica invasora 
que va ser detectada per primera vegada a Catalunya el 2014, concretament a la co-
marca de la Garrotxa. Des d’aleshores s’ha fet un seguiment de l’evolució de les se-
ves poblacions. Primer en l’àmbit d’aquesta comarca, creant-se una comissió local 
constituïda per representants de les administracions implicades (administració local, 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (DTES) i tècnics del Servei de 
Sanitat Vegetal i del Servei de Gestió Forestal del DARP).

L’expansió experimentada per aquesta espècie a altres comarques, molt previsi-
ble si tenim en compte el que ha succeït en els diferents països d’Europa d’ençà la 
seva arribada el 2007, va motivar que posteriorment es creés un Grup de Treball In-
terdepartamental coordinat pel Servei de Sanitat Vegetal del DARP.

Cal tenir en compte una premissa prèvia: que la capacitat de control i eradicació 
de la papallona del bosc, Cydalima perspectalis, en el medi natural és complicada, 
per les característiques biològiques d’aquesta espècie invasora: una excel·lent adap-
tació a les condicions ambientals del nostre país combinada amb una alta taxa de 
reproducció, que porten a un creixement poblacional exponencial i una ràpida capa-
citat d’expansió que, malauradament, és difícil de veure’s frenada per cap tractament 
fitosanitari actual.

A més, si hi afegim l’absència de factors limitants, ja siguin biològics o climàtics, 
ens dóna com a resultat un escenari en el que totes les boixedes naturals del nostre 
país poden acabar veient-se afectades, tal com demostra l’experiència d’altres països 
europeus que s’han vist afectats; per tant no es pot garantir la persistència de les boi-
xedes com a hàbitat a Catalunya, tot i que es faran tractaments i assaigs per intentar 
preservar les més emblemàtiques i els exemplars singulars.
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En canvi, pel que fa als boixos ornamentals presents en parcs i jardins, la proba-
bilitat de supervivència és més real sempre i quan els responsables de la seva con-
servació, ja siguin particulars o ens públics, estiguin molt amatents a la presència 
d’erugues i apliquin els productes fitosanitaris adequats.

Així doncs, les accions encaminades a l’entorn del medi natural es concentren 
en la caracterització de la població de la plaga mitjançant un trampeig (corbes de 
vol) en diferents indrets de Catalunya i realitzar el seguiment de la seva dispersió i 
la valoració del grau d’afectació amb una periodicitat anual.

S’ha desenvolupat un Pla d’acció coordinat pel DARP i en el que hi participen 
també el Departament de Territori i Sostenibilitat, el CAR i els ajuntaments afec-
tats, que afronta de forma diferenciada però coordinada, aquestes dos vessants del 
boix, d’una banda l’àmbit dels planters, jardineria i espais verds urbans i per l’altra 
l’àmbit forestal del medi natural, tot i que en certs àmbits es comparteixen caracte-
rístiques dels dos àmbits.

Tenint molt clares aquestes premisses, les accions que ha promogut aquest Grup 
de treball interdepartamental han estat:

– La redacció d’un Pla d’Acció.
– Durant l’hivern d’aquest any 2019 s’ha establert i posat en marxa un protocol 

de seguiment anual del nivell d’afectació que provoca la papallona del boix per tot 
Catalunya, per tal de conèixer la distribució actual de la plaga en el territori català, 
amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals. Això suposarà un primer punt de par-
tida per iniciar les mesures de control de la plaga.

– L’establiment d’una xarxa de vigilància integrada per 20 punts que informen 
sobre la irrupció de l’espècie i la seva dispersió pel territori.

– Assaig de diferents tipus de tractament en boixedes de poca superfície per tal 
d’avaluar el seu grau d’eficàcia.

– Elaboració de material informatiu (cartell i tríptic) dirigit a la població.
– Comunicació d’aquesta problemàtica als municipis de les zones potencialment 

afectades.
– Atenció als mitjans de comunicació locals i nacionals (ràdio, televisió i premsa 

escrita i digital) per donar a conèixer les característiques d’aquesta invasió biològica 
i així poder informar al conjunt de la ciutadania.

– La coordinació amb altres organismes, centres de recerca com el Centre de 
Recerca i Aplicacions Forestals (CREAF), ens locals i també promotors d’iniciati-
ves ciutadanes com la de «Salvem el boix», per tal de sumar esforços i ampliar el 
coneixement dels efectes de la Cydalima perspectalis sobre les boixedes catalanes.

– Incentivar i promocionar treballs de recerca sobre aspectes diversos, com ara la 
capacitat de supervivència del boix a les defoliacions severes que provoca Cydalima 
perspectalis, els canvis en els ecosistemes naturals provocats per la pèrdua d’aquest 
arbust, etc.

– Organització de jornades tècniques per donar a conèixer els resultats d’aquests 
seguiments i dels estudis realitzats.

Alhora, en parcs i jardins, es farà la màxima difusió de les eines més efectives 
per prevenir, controlar i disminuir la seva expansió.

Barcelona, 5 de novembre de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a 
millores forestals atorgats al Bages, el Berguedà, el Solsonès i el 
Moianès en el període 2014-2018
314-05314/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05314/12 us in-
formo del següent:

Els ajuts per a millores forestals a boscos públics atorgats per la Generalitat de 
Catalunya, a les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès els relacionem 
a les taules següents distribuïdes per anys:

2014

COMARCA MUNICIPI
IMPORT

ATORGAT
BAGES AVINYÓ Total 4.397,46 €     
BAGES CASTELLFOLLIT DEL BOIX Total 14.949,44 €   
BAGES CASTELLNOU DE BAGES Total 5.643,18 €     
BAGES MANRESA Total 35.281,10 €   
BAGES NAVARCLES Total 15.400,00 €   
BAGES SALLENT Total 4.350,00 €     
BAGES SANT MATEU DE BAGES Total 27.519,10 €   
BAGES SANT SALVADOR DE GUARDIOLA Total 7.666,77 €     
BAGES TALAMANCA Total 419,85 €         
BERGUEDÀ BAGÀ Total 19.343,60 €   
BERGUEDÀ BERGA Total 88.000,85 €   
BERGUEDÀ CERCS Total 9.725,80 €     
BERGUEDÀ GISCLARENY Total 6.947,00 €     
BERGUEDÀ GUARDIOLA DE BERGUEDÀ Total 5.095,54 €     
BERGUEDÀ POBLA DE LILLET, LA Total 17.767,60 €   
BERGUEDÀ PUIG-REIG Total 40.000,00 €   
BERGUEDÀ SALDES Total 29.955,16 €   
MOIANÈS CALDERS Total 4.755,30 €     
MOIANÈS MOIÀ Total 14.755,76 €   
SOLSONÈS CASTELLAR DE LA RIBERA Total 21.297,03 €   
SOLSONÈS CLARIANA DE CARDENER Total 3.375,00 €     
SOLSONÈS COMA I LA PEDRA, LA Total 4.973,00 €     
SOLSONÈS GUIXERS Total 7.936,00 €     
SOLSONÈS LLADURS Total 40.453,26 €   
SOLSONÈS ODÈN Total 36.900,26 €   
SOLSONÈS RINER Total 5.725,20 €     
SOLSONÈS SOLSONA Total 3.125,49 €     

Total general 475.758,75 € 
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2015

COMARCA MUNICIPI
IMPORT

ATORGAT
BAGES AVINYÓ Total 15.395,53 €          
BAGES CARDONA Total 16.740,00 €          
BAGES CASTELLFOLLIT DEL BOIX Total 29.998,97 €          
BAGES MANRESA Total 14.113,60 €          
BAGES MONISTROL DE MONTSERRAT Total 2.800,00 €             
BAGES NAVARCLES Total 23.274,72 €          
BAGES NAVÀS Total 47.188,41 €          
BAGES SANT MATEU DE BAGES Total 64.727,83 €          
BERGUEDÀ BAGÀ Total 40.505,65 €          
BERGUEDÀ BERGA Total 80.200,88 €          
BERGUEDÀ CERCS Total 9.491,50 €             
BERGUEDÀ GIRONELLA Total 40.000,00 €          
BERGUEDÀ GISCLARENY Total 9.491,50 €             
BERGUEDÀ GÓSOL Total 10.336,50 €          
BERGUEDÀ MONTCLAR Total 19.799,97 €          
BERGUEDÀ MONTMAJOR Total 6.109,13 €             
BERGUEDÀ OLVAN Total 38.296,00 €          
BERGUEDÀ POBLA DE LILLET, LA Total 11.389,90 €          
BERGUEDÀ PUIG-REIG Total 40.000,00 €          
BERGUEDÀ SALDES Total 9.491,50 €             
SOLSONÈS CASTELLAR DE LA RIBERA Total 9.000,00 €             
SOLSONÈS CLARIANA DE CARDENER Total 8.595,00 €             
SOLSONÈS COMA I LA PEDRA, LA Total 21.403,22 €          
SOLSONÈS GUIXERS Total 3.915,00 €             
SOLSONÈS LLADURS Total 44.948,29 €          
SOLSONÈS MOLSOSA, LA Total 3.960,00 €             
SOLSONÈS NAVÈS Total 5.671,62 €             
SOLSONÈS PINELL DE SOLSONÈS Total 16.262,90 €          
SOLSONÈS PINÓS Total 8.414,88 €             
SOLSONÈS RINER Total 5.382,36 €             
SOLSONÈS SANT LLORENÇ DE MORUNYS Total 28.175,44 €          
SOLSONÈS SOLSONA Total 152.480,39 €        

Total general 837.560,69 €        
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2016

COMARCA MUNICIPI
IMPORT

ATORGAT
BAGES BALSARENY Total 29.507,90 €          
BAGES CARDONA Total 9.446,14 €             
BAGES CASTELLFOLLIT DEL BOIX Total 48.788,44 €          
BAGES MANRESA Total 40.000,00 €          
BAGES MONISTROL DE MONTSERRAT Total 10.915,09 €          
BAGES NAVARCLES Total 38.111,59 €          
BAGES NAVÀS Total 24.586,74 €          
BAGES RAJADELL Total 7.700,64 €             
BAGES SANT FELIU SASSERRA Total 22.022,00 €          
BAGES SANT MATEU DE BAGES Total 78.988,77 €          
BAGES SANT SALVADOR DE GUARDIOLA Total 38.925,25 €          
BERGUEDÀ BAGÀ Total 34.877,80 €          
BERGUEDÀ BERGA Total 116.041,54 €        
BERGUEDÀ BORREDÀ Total 19.580,00 €          
BERGUEDÀ CERCS Total 16.198,11 €          
BERGUEDÀ GIRONELLA Total 13.960,00 €          
BERGUEDÀ GISCLARENY Total 22.119,65 €          
BERGUEDÀ GÓSOL Total 15.426,00 €          
BERGUEDÀ MONTCLAR Total 6.930,22 €             
BERGUEDÀ POBLA DE LILLET, LA Total 18.489,40 €          
BERGUEDÀ SALDES Total 13.645,65 €          
BERGUEDÀ VIVER I SERRATEIX Total 15.080,00 €          
SOLSONÈS CASTELLAR DE LA RIBERA Total 5.625,00 €             
SOLSONÈS COMA I LA PEDRA, LA Total 19.949,94 €          
SOLSONÈS GUIXERS Total 11.560,77 €          
SOLSONÈS LLADURS Total 27.907,01 €          
SOLSONÈS MOLSOSA, LA Total 6.696,00 €             
SOLSONÈS NAVÈS Total 19.806,84 €          
SOLSONÈS ODÈN Total 5.235,07 €             
SOLSONÈS PINELL DE SOLSONÈS Total 20.543,79 €          
SOLSONÈS PINÓS Total 40.912,80 €          
SOLSONÈS RINER Total 11.168,24 €          
SOLSONÈS SANT LLORENÇ DE MORUNYS Total 5.872,75 €             
SOLSONÈS SOLSONA Total 126.030,00 €        

Total general 942.649,14 €        
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2017

COMARCA MUNICIPI
IMPORT

ATORGAT
BAGES AVINYÓ Total 65.119,39 €          
BAGES BALSARENY Total 48.025,99 €          
BAGES CARDONA Total 41.243,00 €          
BAGES FONOLLOSA Total 9.381,48 €             
BAGES MANRESA Total 44.485,55 €          
BAGES NAVARCLES Total 48.829,34 €          
BAGES NAVÀS Total 43.369,78 €          
BAGES RAJADELL Total 16.304,11 €          
BAGES SANT FRUITÓS DE BAGES Total 29.994,06 €          
BAGES SANT MATEU DE BAGES Total 83.584,80 €          
BERGUEDÀ BAGÀ Total 11.200,00 €          
BERGUEDÀ BERGA Total 106.740,00 €        
BERGUEDÀ BORREDÀ Total 25.561,60 €          
BERGUEDÀ CASSERRES Total 19.600,00 €          
BERGUEDÀ CERCS Total 3.945,70 €             
BERGUEDÀ GIRONELLA Total 5.352,03 €             
BERGUEDÀ GÓSOL Total 15.675,00 €          
BERGUEDÀ OLVAN Total 35.529,00 €          
BERGUEDÀ POBLA DE LILLET, LA Total 7.600,00 €             
BERGUEDÀ PUIG-REIG Total 21.000,00 €          
BERGUEDÀ SALDES Total 7.675,00 €             
SOLSONÈS CASTELLAR DE LA RIBERA Total 23.888,55 €          
SOLSONÈS COMA I LA PEDRA, LA Total 12.202,21 €          
SOLSONÈS LLADURS Total 26.828,52 €          
SOLSONÈS ODÈN Total 21.000,00 €          
SOLSONÈS SANT LLORENÇ DE MORUNYS Total 38.160,00 €          
SOLSONÈS SOLSONA Total 108.876,70 €        

Total general 921.171,80 €        
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2018

COMARCA MUNICIPI
IMPORT

ATORGAT
BAGES AVINYÓ Total 33.216,02 €          
BAGES BALSARENY Total 48.097,88 €          
BAGES CARDONA Total 47.035,06 €          
BAGES MANRESA Total 60.000,00 €          
BAGES NAVARCLES Total 44.017,75 €          
BAGES NAVÀS Total 70.479,58 €          
BAGES RAJADELL Total 18.565,73 €          
BAGES SALLENT Total 15.109,05 €          
BAGES SANT SALVADOR DE GUARDIOLA Total 16.292,00 €          
BERGUEDÀ BERGA Total 67.450,00 €          
BERGUEDÀ MONTCLAR Total 22.032,32 €          
BERGUEDÀ OLVAN Total 29.360,00 €          
SOLSONÈS CASTELLAR DE LA RIBERA Total 24.818,23 €          
SOLSONÈS CLARIANA DE CARDENER Total 7.407,00 €             
SOLSONÈS LLADURS Total 24.996,12 €          
SOLSONÈS NAVÈS Total 25.000,00 €          
SOLSONÈS ODÈN Total 17.490,00 €          
SOLSONÈS PINELL DE SOLSONÈS Total 25.000,00 €          
SOLSONÈS RINER Total 16.731,11 €          
SOLSONÈS SOLSONA Total 103.980,92 €        

Total general 717.078,77 €        

Pel que fa a ajuts destinats a millores forestals atorgats pel Centre de la Propietat 
Forestal (CPF) atorgats als boscos privats de les comarques del Bages, Berguedà, 
Solsonès i Moianès els relacionem a la taula següent: 

Import atorgat ajuts cpf (foment a la gestió forestal sostenible  
en finques forestals de titularitat privada) entre 2014 a 2018

COM_NOM MUN_NOM Import atorgat

Bages Aguilar de Segarra  55.619,31 €

Bages Artés  3.186,78 €

Bages Avinyó  217.135,85 €

Bages Balsareny  865,38 €

Bages Callús  3.941,28 €

Bages Cardona  41.619,86 €

Bages Castelladral 611,47 €

Bages Castellbell i el Vilar  351,69 €

Bages Castellfollit del Boix  167.011,88 €

Bages Castellgalí  17.632,19 €

Bages Castellnou de Bages  4.938,54 €

Bages el Pont de Vilomara i Rocafort  152.436,43 €

Bages Fonollosa  39.067,59 €

Bages Gaià  95.542,82 €

Bages Manresa  4.086,77 €
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COM_NOM MUN_NOM Import atorgat

Bages Marganell  29.876,38 €

Bages Mura  80.556,96 €

Bages Navarcles  9.379,16 €

Bages Navàs  57.212,88 €

Bages Rajadell  69.233,45 €

Bages Sallent  11.818,34 €

Bages Sant Feliu Sasserra  96.423,94 €

Bages Sant Mateu de Bages  989.223,90 €

Bages Sant Salvador de Guardiola  39.188,80 €

Bages Santpedor  3.458,53 €

Bages Súria  2.468,61 €

Bages Talamanca  245.830,07 €

Berguedà Avià  45.168,86 €

Berguedà Bagà  27.059,88 €

Berguedà Berga  17.045,17 €

Berguedà Borredà  76.226,24 €

Berguedà Capolat  57.819,98 €

Berguedà Casserres  18.500,19 €

Berguedà Castell de l’Areny  150.611,70 €

Berguedà Castellar de n’Hug  57.636,70 €

Berguedà Castellar del Riu  163.265,57 €

Berguedà Cercs  65.243,93 €

Berguedà Fígols  27.032,63 €

Berguedà Gironella  44.132,91 €

Berguedà Gisclareny  162.589,74 €

Berguedà Gósol  69.764,24 €

Berguedà Guardiola de Berguedà  193.529,95 €

Berguedà la Nou de Berguedà  108.080,56 €

Berguedà la Pobla de Lillet  51.995,93 €

Berguedà la Quar  122.447,47 €

Berguedà l’Espunyola  58.663,38 €

Berguedà Montclar  20.609,68 €

Berguedà Montmajor  213.772,92 €

Berguedà Olvan  249.805,16 €

Berguedà Puig-reig  45.954,25 €

Berguedà Sagàs  188.847,46 €

Berguedà Saldes  3.978,00 €

Berguedà Sant Jaume de Frontanyà  48.910,35 €

Berguedà Santa Maria de Merlès  270.688,10 €

Berguedà Vallcebre  4.308,83 €

Berguedà Vilada  54.537,17 €

Berguedà Viver i Serrateix  163.544,49 €

Moianès Calders 35.428,97 €

Moianès Castellcir 91.281,86 €

Moianès Castellterçol 170.567,50 €

Moianès Collsuspina 6.128,18 €

Moianès Granera 176.954,07 €

Moianès l’Estany 21.475,90 €

Moianès Moià 151.752,75 €

Moianès Monistrol de Calders 138.282,38 €



BOPC 467
15 de novembre de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 56

COM_NOM MUN_NOM Import atorgat

Moianès Sant Quirze Safaja 107.386,17 €

Moianès Santa Maria d’Oló 94.969,79 €

Solsonès Castellar de la Ribera  244.509,46 €

Solsonès Clariana de Cardener  31.891,91 €

Solsonès Guixers  42.130,15 €

Solsonès la Coma i la Pedra  24.244,62 €

Solsonès la Molsosa  108.933,49 €

Solsonès Lladurs  611.675,31 €

Solsonès Llobera  16.671,54 €

Solsonès Navès  508.186,54 €

Solsonès Odèn  72.668,77 €

Solsonès Olius  28.809,80 €

Solsonès Pinell de Solsonès  103.020,87 €

Solsonès Pinós  121.337,65 €

Solsonès Riner  9.485,01 €

Barcelona, 5 de novembre de 2019
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a 
la restauració de monuments atorgats al Bages, el Berguedà, el 
Solsonès i el Moianès en el període 2014-2018
314-05323/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05323/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Cultura ha atorgat els ajuts següents per a la restauració de 
monuments a les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès:

– A través de les convocatòries per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, corresponents als períodes 2015-2016 i 2016-2017, per un 
import total de 1.000.890,34 € (segons quadre annex que s’adjunta).

– A través de l’1% cultural s’ha executat la següent actuació:
– restauració del Monestir del Miracle, 2a fase de restauració de l’església i 1a 

fase de del pati de la Casa Gran a Riner (Solsonès): 200.000,00 €.
– A través del conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibi-

litat i Cedinsa - Eix Transversal, concessionària de la Generalitat de Catalunya, SAU,  
per al patrocini de la restauració de béns culturals, l’aportació en virtut de l’1% 
cultural, és la següent:

– restauració del Monestir de Santa Maria, a l’Estany: 300.000 €
– restauració del Monestir de Santa Maria de Serrateix, a Viver i Serrateix: 

250.000 €
– a través del conveni amb la Fundació «la Caixa» Tram A - Any 2018
– restauració de la Casa Gran del Santuari del Miracle a Riner: 300.000 €
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Per tant, l’import total dels ajuts dels exercicis 2015-2018 atorgats és de: 
2.050.890,34 €.

Pel que fa a les previsions per a l’any 2019, el Departament de Cultura ha atorgat 
els ajuts següents per a la restauració de monuments:

– A través de la convocatòria de subvencions de concurrència competitiva 2019-
2021 (anualitat 2019), per un import de 247.984,40 €, (segons quadre annex que 
s’adjunta)

– A través de l’1% cultural estan previstes les obres de restauració del monestir 
de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès), 3a fase, per import de 120.000,00 €

– A través del conveni amb la Fundació «la Caixa» Tram A:
– restauració del retaule barroc del Santuari de Riner (Solsonès): 80.000 €
– reforma de les capelles laterals dels Santuari de la Cova de Manresa (Bages): 

100.000 €
– A través del conveni amb la Fundació «la Caixa», dins del Programa «Romà-

nic Obert»:
– Museu Comarcal i Diocesà de Solsona. Restauració de les pintures i renovació 

museogràfica de la sala de Sant Quirze de Pedret: 126.507,54 €
L’import total per l’any 2019 és de 674.491,94 €.
Pel que fa a la suma total dels exercicis 2015-2019 és de 2.725.382,28 €
Al DOGC de 15 de juliol de 2019 han estat publicades les bases específiques de 

subvencions de concurrència competitiva per a l’execució d’obres de restauració i 
conservació d’immobles de notable valor cultural durant el període 2019-2021, per 
un import total de 3.750.000 €, desglossat en les següents anualitats:

Any 2019 1.275.000 €

Any 2020 1.500.000 €

Any 2021 975.000 €

Barcelona, 25 d’octubre de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a 
preservar i restaurar colònies industrials dels rius Llobregat, Ter i 
Anoia en el període 2015-2018
314-05324/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50782 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05324/12 us in-
formo del següent:

La relació d’ajuts atorgats pel Departament de Cultura, per a la preservació i res-
tauració de les Colònies Industrials situades al llarg dels rius Llobregat, Ter i Anoia, 
durant els exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018, han estat els següents:
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Any 2015

– Colònia Pons a Puig-reig (Bergadà): redacció de l’expedient de 
declaració BCIN com a conjunt històric (CH) 21.750 €

Any 2016

– Colònia Pons (Puig-reig, Berguedà)

Rehabilitació Torre Nova de la Colònia Pons 32.213 €

– Colònia Burés (Anglès, Selva)

Ampliació espai museu Colònia Burés 51.989 €

Any 2017

– Colònia Pons (Puig-reig, Berguedà)

Rehabilitació Torre Nova de la Colònia Pons 18.120 €

– Colònia Burés (Anglès, Selva)

Ampliació espai públic Colònia Burés 29.243 €

– Colònia Burés (Anglès, Selva)

Avantprojecte espais i usos 19.360 €

Any 2018

– Colònia Pons (Puig-reig, Berguedà)

Rehabilitació Torre Nova de la Colònia Pons 23.237 €

– Colònia Burés (Anglès, Selva)

Substitució obertures taller Colònia Burés 4.125 €

– Colònia Vidal (Puig-reig, Berguedà)

Trasllat i ubicació de maquinària en nou espai visitable 9.256 €

– Edició d’un llibre

Els jardins industrials del riu Ter 15.111 €

Total inversió 2015-2018 del Departament de Cultura  224.404 €

Pel que fa a les previsions per a l’any 2019 són les següents:

Any 2019

– Colònia Pons (Puig-reig, Berguedà)

Rehabilitació Torre Nova de la Colònia Pons 23.237 €

– Colònia Burés (Anglès, Selva)

Substitució obertures taller Colònia Burés 2020: 2063,4€ 4.125 €

– Colònia Burés (Anglès, Selva)

Projecte museístic 17.908 €

– Participació en la coedició llibre

Les colònies industrials de la conca del Llobregat. 150 anys d’història 4.365 €

Total inversió 2019 del Departament de Cultura 49.635 €

Per últim, en el DOGC de 15 de juliol de 2019, han estat publicades les bases 
específiques de subvencions de concurrència competitiva per a l’execució d’obres 
de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural durant el període 
2019-2021, per un import total de 3.750.000 €, desglossat en les següents anualitats:

Any 2019 1.275.000 €

Any 2020 1.500.000 €

Any 2021 975.000 €

Barcelona, 25 d’octubre de 2019
Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una 
oficina d’atenció a les víctimes de terrorisme
314-05336/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-05336/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-05337/12 a 314-
0533812.

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

Des del Departament de Justícia no s’està treballant en la creació d’una nova ofi-
cina Catalana d’Atenció a les víctimes del Terrorisme.

Les Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte que depenen de la Direcció Ge-
neral d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, per mandat legal tenen en-
comanades les funcions d’atenció a les víctimes del terrorisme:

– D’una banda, amb l’aprovació de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reco-
neixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, a finals del 2011, el De-
partament de Justícia va posar a la seva disposició les Oficines d’Atenció a la Vícti-
ma del Delicte per tal que els puguin oferir la informació i suport necessari perquè 
puguin exercir els drets que els reconeix la legislació vigent, així com una atenció 
integral per potenciar la seva recuperació personal i reduir la victimització.

– De l’altra, el que disposa la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima 
del delicte i en concret el RD 1109/2015, d’11 de desembre pel que es desenvolupa 
la Llei 4/2015 i es regulen les Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte: en 
el seu capítol IV determina les funcions, característiques i dependència de l’Oficina 
d’Informació i Assistència a les Víctimes del Terrorisme de l’Audiència Nacional. 
Així en el seu art. 33 estableix el següent:

«La Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la 
Audiencia Nacional tiene ámbito nacional y realiza las funciones de información y 
asistencia a las víctimas del terrorismo en los términos previstos en el artículo 51 de 
la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, y en el presente real decreto. No obstante, por 
razones de urgencia o de cercanía las víctimas podrán acudir a la Oficina de Asis-
tencia a la Víctimas de su provincia que se coordinará con la Oficina de Información 
y Asistencia a las Víctimas de Terrorismo de la Audiencia Nacional.»

Com així s’ha fet i es continua fent, principalment, en els darrers fets succeïts a 
la ciutat de Barcelona i Cambrils.

Barcelona, 30 d’octubre de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de 
l’oficina d’atenció a les víctimes de terrorisme
314-05337/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05336/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans 
i pressupostaris de l’oficina d’atenció a les víctimes de terrorisme
314-05338/12

Proponent: Marc Parés Franzi, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05336/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
construcció de l’Escola La Serreta, de Santpedor (Bages)
314-05339/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05339/12 us in-
formo del següent:

El 30 d’abril de 2019 el Govern de la Generalitat va provar l’Acord per encarre-
gar a l’empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U., l’execució 
de les obres de nova construcció de l’escola La Serreta de Santpedor, amb un pres-
supost total de 4.350.000,00 euros.

A finals de juliol de 2019 des de l’Oficina de Supervisió de Projectes del De-
partament d’Educació es va sol·licitar a l’arquitecte redactor que incorporés tot un 
seguit de modificacions a petició de la comunitat educativa del centre d’acord amb 
els nous plantejaments arquitectònics «Nous aprenentatges, nous espais». Un cop 
s’hagin incorporat les noves aportacions, es podrà aprovar el projecte i licitar l’obra.

Barcelona, 7 de novembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places 
escolars per a infants amb necessitats educatives especials i 
l’avaluació de la demanda i sobre els cursos específics de formació 
per a monitors de casals d’estiu i esplais
314-05360/12

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05360/12 us in-
formo del següent:

Tot l’alumnat amb necessitats educatives especials està escolaritzat en el Servei 
d’Educació de Catalunya.

També us informo que els cursos adreçats a monitors/es d’activitats d’educació 
en el lleure infantil i juvenil estan organitzats i impartits per les escoles d’educadors 
en el lleure habilitades.

Actualment imparteixen cursos per obtenir el diploma de monitor/a i de direc-
tor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, i cursos d’especialització, 
com per exemple el cursos especialitzats per l’atenció als infants amb necessitats 
educatives especials.

També us informo que des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
de forma ocasional s’han organitzat cursos monogràfics per reforçar alguna àrea de 
treball sobre temes específics.

Barcelona, 7 de novembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
pressupostàries atorgades a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals el 2019
314-05366/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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: 314-05366/12 a 314-05372/12, 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, 8 de novembre de 2019
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència
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Annex
Les aportacions que ha concedit el Govern a la CCMA al llarg del 2019 són les 

següents: 
– Aportació Generalitat 2019: 
01/01/2019 - 231.000.000,00 EUR - Dept. Presidència

D’acord amb la consignació pressupostària establerta en el pressupost 2017 pror-
rogat per al 2019.

Més enllà d’aquesta aportació, s’han rebut aportacions finalistes, no a disposició 
pressupostàriade la CCMA: 

– Subvenció per a l’elaboració del documental sobre vida i obra de Pompeu Fabra
23/01/2019 - 55.000,00 EUR - Dept. Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
– Ajut a la producció de la segona edició del programa Katalonski
16/05/2019 - 73.000,00 EUR - Dept. Cultura
– Recuperació 10% paga extra 2013 CCMA
22/07/2019 - 34.635,68 EUR - Dept. Presidència
– Retorn del 10% Paga Extra 2013 CCMA,SA
29/07/2019 - 788.937,68 EUR - Dept. Presidència
– Ajut a la producció del programa Revolució 4.0 
29/07/2019 - 30.000,00 EUR - Dept. Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
– Subvenció parcial 2019 per a la recuperació de l’emissió en FM de l’emissora 

de cultura i música iCatT (total 400.000 €)
01/07/2019 - 200.000,00 EUR - Institut Català Empreses Culturals
– Patrocini del programa Latituds
30/08/2019 - 60.000,00 EUR - Agència Catalana de Coop. al Desenvolupament

En relació a les preguntes sobre la partida «d’altres 32’2 milions a la CCMA»
Volem deixar clar que, no hi ha hagut cap concessió extraordinària de 32,2 M€ a 

la CCMA el 12 de juny del 2019. Els 32,2M€ formen part de les aportacions corrents 
aprovades pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que en aquest cas s’han 
aplicat en diversos exercicis, des del 2013 al 2018, a compensar dèficits en aplicació 
de la Llei 6/2012 d’1 d’agost de modificació de la Llei 7/2010, de 31 de març, Gene-
ral de la Comunicació Audiovisual.

Sobre la pregunta que ens fa, en relació a la concessió de 8,6 milions de despeses 
de personal, fer-li avinent que les aportacions extraordinàries rebudes per al paga-
ment de les despeses de personal durant l’exercici 2019 són únicament per fer efectiu 
el retorn del 10% de la paga del 2013 pels imports següents: 

CCMA, SA 788.937,68

CCMA 34.635,68

Total 823.573,36

A més, el Govern del 29/10/2019, aprovarà una altra aportació de 5.751.110,56 
euros pels conceptes següents: 

204.798,54 CCMA. Increment salarial general per al 2019 i recuperació del 
30% de la reducció salarial de l’exercici 2013.

5.546.312,02 CCMA, SA. Increment salarial general per al 2019 i recuperació del 
30% de la reducció salarial de l’exercici 2013.

En relació a la pregunta sobre el pla per revertir la situació permanent de neces-
sitats extraordinàries, tal com estableix la llei de la CCMA, s’ha de subscriure un 
contracte programa entre la CCMA i el Govern de la Generalitat. És en aquest marc 
en el que s’han de fixar els objectius, el pla de finançament, d’inversions i de per-
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sonal que faci viable la CCMA i li permeti complir amb la missió de servei públic 
audiovisual que té encomanda.

Des del 2009, la CCMA no disposa de contracte programa. Aquest fet, agreujat 
per la prorroga pressupostària, ha portat a la CCMA a la situació de dependre sem-
pre d’aportacions extraordinàries per afrontar les necessitats sobrevingudes i inajor-
nables abans esmentades.

Es per tot això que el Govern i la CCMA estan treballant en l’elaboració d’una 
proposta de contracte programa per als propers 4 anys que defineixi els objectius 
de servei públic que han de ser assumits i desenvolupats per la CCMA i estableixi 
la provisió dels fons necessaris que ha d’aportar el Govern de la Generalitat per a 
garantir els recursos suficients per a una prestació del servei adequada, en una situa-
ció d’insuficiència d’ingressos procedents de la publicitat i de fonts del sector privat.

Cal ressaltar que per a l’aprovació del contracte programa cal que prèviament el 
Parlament de Catalunya aprovi un nou mandat marc, donat que l’actual va deixar de 
tenir vigència l’any 2016. És aquest mandat marc el que ha de situar les coordenades 
que han de permetre la concreció del contracte programa.

Antoni Molons, secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària per a la qual es van concedir 32,2 milions d’euros 
extra a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el 2019
314-05367/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05366/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de la 
concessió d’una partida pressupostària extraordinària de 32,2 
milions d’euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el 
2019
314-05368/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05366/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals d’una aportació 
extraordinària de 16,2 milions d’euros
314-05369/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05366/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de la 
partida pressupostària extraordinària concedida a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals el 2019
314-05370/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05366/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió d’un 
suplement de crèdit de 8,6 milions d’euros a la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
314-05371/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05366/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’impulsar un pla de finançament de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals que eviti haver de recórrer a fons extraordinaris
314-05372/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05366/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència 
d’amiant en pissarres de centres educatius
314-05373/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-05373/12 314-
05374/12, 314-05375/12, 314-05376/12 i 314-05377/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

En l’informe de resposta a les preguntes parlamentàries 314-04707/12, 314-
04708/12, 314-04709/12, 314-04710/12, 314-04711/12, 314-04712/12, 314-04713/12 
i 314-04714/12 que es va entrar al Registre del Parlament de Catalunya el 20 de se-
tembre de 2019, es va informar del següent:

«Durant el període comprès entre l’any 2010 i l’any 2016 des del Departament 
d’Educació s’han executat un total de 21 actuacions, aproximadament, en centres 
educatius per retirar el fibrociment de les seves instal·lacions, i durant el període 
comprès entre l’any 2017 fins a l’actualitat, s’han adjudicat un total de 103 actua-
cions en centres educatius per retirar el fibrociment de les seves instal·lacions amb 
un cost total de 7.790606,18 euros.

Durant el període comprès entre l’any 2010 i l’any 2016 les actuacions de retira-
da de fibrociment en centres educatius es feien conjuntament amb l’execució d’altres 
actuacions, de manera que en alguns casos no es pot identificar l’actuació de retira-
da de fibrociment de manera concreta, i en conseqüència, no es disposa d’elements 
suficients per poder sistematitzar de manera exhaustiva la informació sol·licitada 
per la diputada.

L’any 2017 es van retirar un total de 24 pissarres amb amiant amb un cost de 
16.415,42 euros, l’any 2018 se’n van retirar un total de 20 amb un cost de 15.551,05 €,  
i l’any 2019 des del Departament d’Educació està previst retirar un total de 66 pis-
sarres aproximadament, amb un pressupost de 75.000,00 euros.

Des del Departament d’Educació, mitjançant les seccions d’Obres i Manteni-
ment dels Serveis Territorials d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona, es 
du a terme el seguiment i la supervisió de l’estat dels centres educatius, inclosos els 
que tenen una actuació programada que compten amb la supervisió de tècnic redac-
tor del projecte executiu corresponent.

Les actuacions corresponents a la retirada de fibrociment en centres educatius 
s’executen en el període de vacances escolars, a no ser que pel seu petit abast l’ac-
tuació es pugui realitzar en un altre moment, sempre i quan l’alumnat i el personal 
del centre en qüestió es trobin fora de les instal·lacions.»

La relació de centres educatius on s’han detectat pissarres amb contingut d’ami-
ant, amb les dates corresponents a les que s’han pogut retirar, és la següent: 

Centre Municipi Núm. Data retirada

EAP Ripollet Ripollet 1 29/10/2019

Escola Calvet d’Estrella Sabadell 4 20/08/2019

Escola Josep Ma. Ginesta Ripollet 2

Escola La Jota Badia del Vallès 8
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Centre Municipi Núm. Data retirada

Escola Sant Esteve Castellar del Vallès 1 31/10/2019

Escola Sant Julià Sabadell 1 26/08/2019

Escola Marià Galí Terrassa 6 30/10/2019

Institut Can Jofresa Terrassa 1 30/10/2019

Escola Vila-roja Girona 3 22/07/2019

Escola Roureda Sabadell 5 21/08/2019

Escola Josep Ventalló Terrassa 6

Escola Bernat Metge L’Hospitalet de Llobregat 2

Escola Samuntada Sabadell 1

Escola Cossetània Vilanova i la Geltrú 18

També us informo que enguany es va adjudicar el concurs corresponent a l’expe-
dient ED-2019-20027 del servei de retirada de pissarres amb amiant dels centres do-
cents públics dependents del Departament d’Educació, per un import de 50.000,00 €  
IVA exclòs (60.500,00 € amb el 21% d’IVA), a l’empresa Asbestho’s Gestión de De-
samiantados, SL.

Actualment, des del Departament d’Educació s’estan duen a terme els tràmits 
necessaris per la pròrroga d’aquest expedient per a l’any 2020.

Barcelona, 7 de novembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
facilitada a les famílies dels alumnes dels centres educatius amb 
pissarres amb amiant
314-05374/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05373/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
retirar les pissarres amb amiant dels centres educatius
314-05375/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05373/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de 
retirada de les pissarres amb amiant dels centres educatius
314-05376/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05373/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics per a la retirada de les pissarres amb amiant dels centres 
educatius
314-05377/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05373/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques d’ensenyaments artístics superiors de dansa ofertes del 
2010 ençà
314-05398/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-05398/12, 
314-05399/12, 314-05400/12, 314-05401/12, 314-05402/12 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’oferta de places del Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre de 
la Diputació de Barcelona és d’un total de 12 en el primer curs de cadascuna de les 
especialitats de pedagogia de la dansa i coreografia.

No hi ha cap centre artístic superior de dansa autoritzat pel Departament d’Edu-
cació, ni s’ha rebut en el període sol·licitat cap comunicació d’obertura d’un centre 
artístic superior de dansa de titularitat privada.

També us informo que des del Departament d’Educació es convoca anualment 
la prova específica d’accés als ensenyaments artístics superiors i els centres artís-
tics superiors, que són els que gestionen la prova, han de fer arribar al Departament 
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d’Educació la següent informació: nombre d’inscrits, nombre de presentats, nombre 
d’aprovats i nombre de matriculats.

Barcelona, 7 de novembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
privades d’ensenyaments artístics superiors de dansa del 2010 
ofertes ençà
314-05399/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05398/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels 
ensenyaments artístics superiors de dansa en centres públics del 
2010 ençà
314-05400/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05398/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a estudiar ensenyaments artístics superiors de dansa 
en centres públics del 2010 ençà
314-05401/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05398/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a estudiar ensenyaments artístics superiors de dansa 
en centres privats del 2010 ençà
314-05402/12

Proponent: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05398/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda oficial del 
viatge al Japó de la consellera d’Empresa i Coneixement
314-05412/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-05412/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-05413/12 a 314-
05417/12.

Atès que les preguntes indicades més amunt fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de facilitar-ne l’elaboració i proporcionar una major cohesió a la informació.

El viatge oficial al Japó que va fer la consellera d’Empresa i Coneixement el pas-
sat mes de juliol va tenir com a principal objectiu fomentar les relacions comercials i 
d’inversió entre Catalunya i el país asiàtic. A tal efecte, l’agenda oficial contemplava 
reunions i visites amb empreses líders dels seus sectors, la majoria de les quals te-
nen presència a Catalunya. Com a resultat d’aquestes reunions, s’han pogut explorar 
oportunitats de creixement d’empreses japoneses ja establertes a Catalunya i d’in-
versió per part de les no establertes.

Addicionalment, es van realitzar dos actes de promoció d’inversions, juntament 
amb l’Ajuntament de Barcelona i el Futbol Club Barcelona. Aquests actes, celebrats 
a Tòquio i a Kobe, van aplegar alts directius d’empreses japoneses de sectors com 
l’automoció, les ciències de la vida, videojocs o alimentació. Aquests actes van per-
metre presentar Catalunya i Barcelona com a destinació d’inversions davant una au-
diència amb una elevada capacitat de decisió.

També es va celebrar una trobada amb la Penya Barcelonista de Tòquio, que va 
reunir més de 200 assistents dels sectors dels negocis, els esports i la cultura del Japó.

D’altra banda, tot i que en el marc d’aquell viatge no es va mantenir contac-
te amb la direcció de l’empresa Nissan, es treballa amb l’empresa a nivell local 
per poder atraure projectes d’inversió que garanteixin el futur de Nissan a Ca-
talunya.

Finalment, i pel que fa a la comitiva del viatge, les despeses associades i agenda, 
d’acord amb el que disposa l’article 8, apartat 1, lletra m, de la Llei 19/2014, del 29 
de desembre, de Transparència, Accés a la Informació pública i bon govern, l’Admi-
nistració, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació 
relativa a qualsevol matèria d’interès públic, així com les informacions que siguin 
demanades amb més freqüència per via de l’exercici del dret d’accés a la informa-
ció pública.

Des de l’inici de la vigència d’aquesta llei, s’ha constatat que una de les infor-
macions demanades amb freqüència és la relativa als viatges a l’estranger que fan el 
president, els consellers i conselleres, i els alts càrrecs de la Generalitat de Catalu-
nya. En aquest sentit, a partir d’allò establert en l’article esmentat anteriorment, s’ha 
considerat adient fer pública aquesta informació.

Així, la informació relativa a aquest viatge al Japó de la consellera d’Empresa i 
Coneixement ja ha estat publicada al Portal de Transparència, que inclou, entre altra 
informació, la comitiva, les despeses i les reunions i visites mantingudes. Ho podeu 
trobar al vincle següent:

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Codi-de-conducta-dels-
alts-c-rrecs-Viatges-a-l-est/5kte-hque/data

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Codi-de-conducta-dels-alts-c-rrecs-Viatges-a-l-est/5kte-hque/data
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Codi-de-conducta-dels-alts-c-rrecs-Viatges-a-l-est/5kte-hque/data
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El fet de publicar les dades en format obert permet a tothom accedir a aques-
ta informació de forma immediata i senzilla des de qualsevol ubicació. El Govern 
aposta per l’obertura màxima de les dades públiques, tal com ho demostra l’impuls 
que s’ha dut a terme en aquest sentit amb l’Acord de Govern del passat 20 de de-
sembre pel qual s’aprovava l’estratègia de dades obertes de la Generalitat de Cata-
lunya.

Barcelona, 31 d’octubre de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
de la consellera d’Empresa i Coneixement en el viatge al Japó
314-05413/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-055412/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge al 
Japó de la consellera d’Empresa i Coneixement
314-05414/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-055412/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el balanç del viatge 
al Japó de la consellera d’Empresa i Coneixement
314-05415/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-055412/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes de 
la consellera d’Empresa i Coneixement amb la direcció de Nissan 
durant el viatge al Japó
314-05416/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-055412/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes 
durant el viatge al Japó per la consellera d’Empresa i Coneixement 
perquè part de la producció automobilística de Nissan es traslladi a 
Catalunya
314-05417/12

Proponent: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-055412/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
seguiments policials en curs per violència de gènere
314-05518/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-05518/12, 314-
05519/12 i 314-05520/12, us informo del següent:

Atès que les preguntes indicades més amunt fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal 
de facilitar-ne l’elaboració i proporcionar una major cohesió a la informació.

El nombre de seguiments per violència masclista que s’estan fent a Catalunya, 
desglossat per províncies, i el nombre de seguiments per mesures de protecció judi-
cial o de Fiscalia és el següent: 

Província
Seguiments per violència 

masclista
Seguiments amb mesures de 

protecció judicial i/o de Fiscalia

Barcelona 11.689 7.775

Lleida 1.434 1.014

Tarragona 1.909 1.224

Girona 2.104 1.548

Total 17.136 11.561

Data d’actualització: 30 de setembre de 2019
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Els percentatges de seguiments que compten amb mesures judicials de protecció 
i vigilància i els percentatges de seguiments vigents que no tenen mesura judicial de 
protecció i/o de Fiscalia, bé perquè mai ha estat concedida o bé per què ja ha fina-
litzat són els següents: 

Província % Seguiments amb mesures % Seguiments sense mesures

Barcelona 66,5% 33,5%

Lleida 70,7% 29,3%

Tarragona 64% 36%

Girona 73,6% 26,8%

Total 67,5% 32,5%

Data d’actualització: 30 de setembre de 2019

Barcelona, 6 de novembre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
seguiments policials en curs per violència de gènere amb mesures 
judicials de protecció i vigilància
314-05519/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05518/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
de seguiments policials en curs per violència de gènere sense cap 
mesura judicial o fiscal de protecció
314-05520/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05518/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les associacions 
professionals del Cos de Mossos d’Esquadra i dels Bombers de la 
Generalitat
314-05608/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50566 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05608/12 us in-
formo del següent:

D’acord amb l’article 30.1 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de pro-
fessions titulades i col·legis professionals, les persones que exerceixen professions 
titulades no subjectes a col·legiació poden constituir, als efectes d’aquesta llei, asso-
ciacions professionals sense ànim de lucre amb la finalitat principal de vetllar pel 
bon exercici de la professió respecte als destinataris dels serveis i per a la represen-
tació i la defensa de llurs interessos i els interessos generals de la professió.

En aquest sentit, en el Registre d’Associacions Professionals –adscrit a la Di-
recció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, de con-
formitat amb l’article 5.1.e del Decret 6/2019, de 8 de gener, de reestructuració del 
Departament de Justícia–, s’inscriuen tal com prescriu l’article 75 de la llei abans 
esmentada:

a) L’acord, adoptat per l’òrgan competent en virtut del qual una associació, ins-
crita prèviament en el Registre General d’Associacions, decideix acollir-se a la Llei 
7/2006, en el qual han de constar les dades identificatives d’aquesta.

b) Tot fet o acte en virtut del qual una associació professional inscrita en aquest 
registre deixa d’estar subjecta a aquesta llei.

Un cop consultada la base de dades d’aquest Registre d’associacions professio-
nals no consten inscrites associacions professionals del Cos de Mossos d’Esquadra 
ni dels Bombers de la Generalitat.

Barcelona, 30 d’octubre de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de punts 
Òmnia distribuïts pel territori
314-05618/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-05618/12 juntament amb les: 314-05619/12, 314-05620/12, 314-05621/12, 
314-05622/12, 314-05623/12, 314-05624/12 i 314-05625/12.

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
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junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva 
comprensió i anàlisi.

Actualment, hi ha 113 Punts Òmnia arreu del territori dels quals 10 estan situats 
a les comarques de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran.

El pressupost anual directe que hi destina per a la dinamització del Punt és el 
següent: 

Comarca Punt Òmnia - Municipi Import

Alt Urgell La Seu d’Urgell A càrrec de l’Ajuntament

Pallars Jussà Isona i Conca Dellà 29.904,12 euros

Segarra Cervera 29.904,12 euros

Segrià

AV Blocs Joan Carles 27.663,72 euros

Associació Futur 29.904, 12 euros

AV Pius XII-Germanor 27.663,72 euros

Centre Penitenciari Ponent A càrrec del Departament de Justícia

Solsonès Solsona 27.663,72 euros

Urgell Tàrrega A càrrec de l’Ajuntament

Val d’Aran Les 29.650 euros 

El pressupost anual indirecte que hi destina per a la infraestructura, el manteni-
ment i el suport de cada Punt és de 6.226,37 €.

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària no té contractat personal per 
dinamitzar cap Punts Òmnia.

La gestió dels Punts s’impulsa, bé a través de contractes administratius de ser-
veis (licitacions) que encarreguen a les entitats gestores adjudicatàries la prestació 
del servei, tasca que porta implícita la contractació de personal per executar-lo; bé a 
través d’acords amb els Ajuntaments, que són els que s’encarreguen de fer funcionar 
el Punt i dotar-lo del personal necessari; o bé a través del Departament de Justícia 
–en cas de Punts ubicats en centres penitenciaris– el qual es fa responsable de la 
gestió integral del Punt i de proveir-hi el persona

Els Punts Òmnia elaboren memòries d’activitat i aquestes es publiquen de mane-
ra regular al web http://xarxaomnia.gencat.cat/.

Actualment dels 10 punts de les comarques de Lleida, només 5 tenen actualit-
zada aquesta informació. Són aquests: Cervera, Lleida Pius XXI, Lleida Blocs Joan 
Carles, Solsonès i la Seu d’Urgell.

El Programa Òmnia és un programa propi del Govern de la Generalitat de caire 
preventiu i socioeducatiu que treballa amb les noves tecnologies, enteses com una 
eina de millora, de promoció individual i de cohesió social per aconseguir desenvo-
lupar habilitats i capacitats personals dels usuaris a través de l’accés a les TIC; afa-
vorir l’autonomia de les persones mitjançant l’ús de les TIC; garantir la vinculació 
de les persones a la comunitat; dinamitzar les diferents entitats del territori perquè 
accedeixin a la societat de la informació, millorin les seves actuacions i participin 
en la prevenció i la lluita contra l’exclusió social.

Els Punts Òmnia, per tant, són espais físics des d’on es desenvolupa aquest pro-
grama governamental, gestionat a través d’entitats gestores públiques (ens locals) o 
privades (entitats sense afany de lucre) que no generen, com a tals, pressupost d’in-
gressos i despeses, atès que no tenen personalitat jurídica pròpia ni són centres ges-
tors de recursos.

A més, cal puntualitzar que el Punts Òmnia no generen cap tipus d’ingrés atès 
que les activitats programades són gratuïtes per als seus usuaris.

Dels 10 Punts Òmnia en aquest territori, només 2 són de gestió municipal (la Seu 
d’Urgell i Tàrrega). En tots dos casos, la col·laboració dels ens locals es vehicula a 

http://xarxaomnia.gencat.cat/
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través de sengles Resolucions signades pel Director d’Acció Cívica en data 6 de juny 
de 2001, resultants del procediment activat a través de l’Ordre de 26 de gener, publi-
cada al DOGC 3316, de 30 de gener de 2001, mitjançant la qual s’obria convocatòria 
pública per a la participació en el Projecte Òmnia.

En relació al Punt Òmnia de la Segarra, existeix un contracte administratiu de 
serveis entre el DTASSF i el Consell Comarcal per gestionar l’Òmnia, fruit de la li-
citació per a la dinamització d’aquest punt a la qual hi va concórrer l’esmentat Con-
sell Comarcal, el qual es pot consultar en els portals de contractació pública de la 
Generalitat.

Els hi fem saber que no hi ha programada l’ampliació de la xarxa de Punts Òm-
nia a cap comarca de Catalunya.

Barcelona, 25 d’octubre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de punts 
Òmnia que hi ha al territori de Lleida, el Pirineu i Aran
314-05619/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05618/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar el nombre de punts Òmnia al territori de Lleida, el 
Pirineu i Aran
314-05620/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05618/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost que 
la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària destina als punts 
Òmnia del territori de Lleida, el Pirineu i Aran
314-05621/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05618/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Direcció 
General d’Acció Cívica i Comunitària ha contractat personal per 
a acomplir les tasques dels punts Òmnia al territori de Lleida, el 
Pirineu i Aran
314-05622/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05618/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis 
de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària amb les 
administracions locals per a acomplir les tasques dels punts Òmnia 
al territori de Lleida, el Pirineu i Aran
314-05623/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05618/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els punts Òmnia 
del territori de Lleida, el Pirineu i Aran elaboren una memòria anual
314-05624/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05618/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on es poden 
consultar els pressupostos dels punts Òmnia del territori de Lleida, 
el Pirineu i Aran
314-05625/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05618/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
tècnics d’atenció al públic per usuari a les oficines del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya
314-05671/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-05671/12 juntament amb les: 314-05672/12 i 314-05673/12.

Atès que les iniciatives indicades més amunt fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és ob-
jectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera con-
junta, per tal de proporcionar major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva 
comprensió i anàlisi.

El nombre de tècnics d’atenció al públic per cada usuari de mitjana a Catalunya 
és de 806 per tècnic i, a continuació, és detalla la rati de cadascuna de les oficines 
del SOC: 

OT Aturats Reg. Tècnics Aturats reg / tècn.

Cornellà 4.484 6 747

Esplugues 2.335 3 778

Gavà 4.804 7 686

Hospitalet-Cobalto 6.268 7 895

Hospitalet-La Farga 6.974 11 634

Martorell 7.797 7 1114

Prat de Llobregat 3.138 6 523

Sant Boi de Llobregat 4.334 5 867

Sant Feliu de Llobregat 6.069 9 674

Sant Vicenç dels Horts 2.632 5 526

Viladecans 3.359 3 1120

Vilafranca del Penedès 4.708 5 942

Vilanova i la Geltrú 7.728 7 1104

Barcelona-Aragó 7.873 8 984

Barcelona-Barri Gòtic 5.826 10 583

Barcelona-Dante 5.421 8 678

Barcelona-Guineueta 10.545 8 1318

Barcelona-Lesseps 5.799 8 725

Barcelona-Mallorca 6.192 8 774

Barcelona-Poble Nou 5.255 5 1051

Barcelona-Sant Andreu 6.045 5 1209

Barcelona-Sepúlveda 8.790 11 799

Barcelona-Verneda 4.928 6 821

Barberà del Vallès 2.741 4 685

Cerdanyola 2.398 4 600

Ripollet 4.407 6 735

Rubí 4.509 6 752
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OT Aturats Reg. Tècnics Aturats reg / tècn.

Sabadell-Centre 7.249 7 1036

Sabadell-Sardà 9.064 8 1133

Sant Cugat del Vallès 2.497 3 832

Terrassa 14.576 14 1041

Alt Maresme 6.572 6 1095

Badalona-Aribau 6.703 6 1117

Badalona-Casagemes 8.686 10 869

Granollers-Franqueses 7.119 9 791

Granollers-Perifèria 8.195 5 1639

Mataró 8.651 12 721

Mollet 5.527 5 1105

Premià de Mar 5.306 3 1769

Sant Adrià del Besòs 2.573 4 643

Santa Coloma de Gramenet 7.214 8 902

Anoia 6.303 8 788

Berga 1.760 2 880

Manresa 9.615 12 801

Solsona 422 2 211

Vic 7.123 6 1187

Blanes 4.762 7 680

Figueres 5.899 8 737

Girona 7.110 8 889

La Bisbal de l’Empordà 2.315 4 579

Olot 2.012 4 503

Palamós 2.936 6 489

Ripoll 1.123 2 562

Salt 4.546 6 758

Balaguer 1.752 5 350

La Seu d’Urgell 814 1 814

Lleida 10.906 16 682

Tàrrega 2.407 4 602

Tremp 663 2 332

Vielha e Mijaran 296 2 148

Cambrils 2.751 5 550

Reus 7.143 12 595

Tarragona-Campclar 4.595 8 574

Tarragona-Centre 7.604 7 1086

Valls 3.391 4 848

Vendrell 6.519 8 815

Amposta 3.349 7 478

Móra d’Ebre 1.694 1 1694

Tortosa 3.729 10 373

Total Catalunya 358.830 445 806
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L’evolució del personal tècnic de les oficines del SOC en el període desembre 
2010 - setembre 2019 ha estat la següent:

Nota: No s’inclouen com personal tècnic els directors/es d’oficina, atès que són llocs de comandament essencials.

L’evolució del personal tècnic de les oficines del SOC, desglossat per unitats/pro-
grames en el període desembre 2010 - setembre 2019 ha estat la següent: 

Unitat
Descripció de la  
unitat / programa

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

80 Places d’estructura (RLT) 404 264 250 234 269 265 242 236 231 238

100 Pla Extraordinari d’Orientació 137                  

70
Pla d’Ocupació-Suport 
d’Actuacions 13                  

61 Pla Extraordinari d’Orientació   141                

72
Programa Reforç Serveis 
d’Orientació   125                

73
Pla d’Ocupació - Suport a la 
Millora de l’Ocupació   18                

81
Pla d’Ocupació II -  
Pla de Suport als Nous Rep.   3                

82
Programa de Serveis 
d’Orientació     257              

84
Programa d’Orientació per la 
Millora de l’Ocupabilitat       99            

86
Programa d’Orientació per la 
Millora de l’Ocupabilitat         99 91        

87
Programa d’Activació per 
l’Ocupació           107 100 2    

88
Programa de Suport a 
l’Orientació           19 18 1    

91
Programa d’Orientació 
Professional Personalitzada             103 88 74  

93
Programa d’Innovació i 
Modernització               1 1 1

96
Programa d’Activació per 
Aturats de Llarga Durada               131 145 151

701
Programa Renda Garantida a la 
Ciutadania               60 56 64

Total 554 551 507 333 368 482 463 519 507 454

Nota 1: No s’inclouen com personal tècnic els directors/es d’oficina, atès que són llocs de comandament essencials.

Nota 2: L’any 2011 es fusionen les dues oficines de treball de Lleida.

Nota 3: L’any 2014 desapareix l’Oficina de Treball Barcelona-Sants per fusionar-se amb Barcelona-Aragó.
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L’evolució del personal tècnic de les oficines del SOC, desglossat per oficines en 
el període desembre 2010 - setembre 2019 ha estat la següent: 

Centre Denominació 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

C0003294 Oficina de Treball de l’Alt Maresme 5 5 4 4 6 6 7 7 9 7

C0003334 Oficina de Treball d’Amposta 6 7 7 5 6 6 7 8 6 9

C0003266 Oficina de Treball de Badalona - Aribau 6 7 6 4 5 7 7 6 7 6

C0003267 Oficina de Treball de Badalona - Casagemes 11 11 9 6 8 10 10 11 11 10

C0003325 Oficina de Treball de Balaguer 5 4 4 4 4 5 4 5 6 5

C0003269 Oficina de Treball de Barberà del Vallès 7 8 7 5 5 5 5 5 5 4

C0003270 Oficina de Treball de Barcelona - Aragó 11 11 11 5 6 10 9 6 6 7

C0003314 Oficina de Treball de Barcelona - Barri Gòtic 25 20 17 10 11 12 11 12 13 10

C0003274 Oficina de Treball de Barcelona - Dante 6 6 6 4 5 7 6 7 8 8

C0003311 Oficina de Treball de Barcelona - Guineueta 9 10 10 5 6 9 9 8 8 9

C0003275 Oficina de Treball de Barcelona - Lesseps 11 11 10 7 6 7 6 6 8 8

C0003271 Oficina de Treball de Barcelona - Mallorca 9 9 8 5 5 6 6 7 7 8

C0003277 Oficina de Treball de Barcelona - Poble Nou 7 8 8 5 5 6 6 8 5 5

C0003278 Oficina de Treball de Barcelona - Sant 
Andreu 5 6 5 4 5 5 6 5 4 6

Tancada Oficina de Treball de Barcelona - Sants 8 10 10 6 0 0 0 0 0 0

C0003273 Oficina de Treball de Barcelona - Sepúlveda 21 18 16 9 10 12 11 15 12 12

C0003279 Oficina de Treball de Barcelona - Verneda 7 7 7 4 4 6 6 5 7 7

C0003280 Oficina de Treball de Berga 4 4 4 2 2 3 3 2 2 2

C0003318 Oficina de Treball de Blanes 7 7 5 4 4 8 6 9 8 5

C0004444 Oficina de Treball de Cambrils 7 7 6 5 6 7 7 6 6 5

C0003281 Oficina de Treball de Cerdanyola del Vallès 6 5 5 3 3 4 3 4 5 4

C0003282 Oficina de Treball de Cornellà de Llobregat 10 10 8 5 5 6 7 6 8 7

C0003319 Oficina de Treball de Figueres 7 8 8 3 5 8 7 9 10 8

C0003284 Oficina de Treball de Gavà 8 8 7 5 6 7 4 8 6 7

C0003317 Oficina de Treball de Girona 10 8 8 6 6 8 9 8 10 8

C0003285 Oficina de Treball de Granollers - 
Franqueses 10 8 8 6 7 9 10 11 9 9

C0003286 Oficina de Treball de Granollers - Perifèria 5 6 6 5 6 8 8 9 8 6

C0003320 Oficina de Treball de La Bisbal d’Empordà 3 3 3 1 2 4 3 7 5 4

C0003328 Oficina de Treball de La Seu D’urgell 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1

C0003344 Oficina de Treball de l’Anoia 7 8 7 5 5 8 7 7 7 9

C0003287 Oficina de Treball de l’Hospitalet - Cobalto 13 15 12 6 6 10 9 10 10 7

C0003288 Oficina de Treball de l’Hospitalet - La Farga 10 12 11 7 8 9 9 10 11 10

C0003326 Oficina de Treball de Lleida 12 21 20 14 15 17 15 18 19 16

Tancada Oficina de Treball de Lleida Comarcal 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C0003289 Oficina de Treball de Manresa 14 13 13 6 7 12 12 14 13 12

C0003290 Oficina de Treball de Martorell 7 8 8 7 7 10 10 10 7 6

C0003291 Oficina de Treball de Mataró 13 10 10 8 8 11 11 12 11 7

C0003293 Oficina de Treball de Mollet del Vallès 5 5 6 5 5 5 7 6 6 5

C0003335 Oficina de Treball de Mora d’Ebre 1 0 0 0 1 3 2 1 1 1

C0003322 Oficina de Treball de Palamós 5 4 5 3 3 5 5 7 7 6

C0004446 Oficina de Treball de Premià de Mar 6 7 7 5 5 7 7 8 5 6

C0003336 Oficina de Treball de Reus 11 13 10 7 6 9 7 13 13 10

C0003323 Oficina de Treball de Ripoll 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2

C0003315 Oficina de Treball de Ripollet del Vallès 6 6 5 3 3 5 5 6 7 6

C0003296 Oficina de Treball de Rubí 7 7 7 3 4 6 6 8 7 6
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Centre Denominació 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

C0003297 Oficina de Treball de Sabadell - Centre 9 11 11 7 7 10 9 10 8 8

C0003298 Oficina de Treball de Sabadell - Sardà 10 9 8 5 6 9 10 10 11 9

C0004443 Oficina de Treball de Salt 9 10 9 6 7 8 8 10 10 6

C0003299 Oficina de Treball de Sant Adrià del Besós 5 5 4 2 2 4 4 6 4 4

C0003300 Oficina de Treball de Sant Boi de Llobregat 7 8 5 4 4 6 6 6 5 6

C0003301 Oficina de Treball de Sant Cugat del Vallès 4 3 3 2 2 3 3 4 4 3

C0003302 Oficina de Treball de Sant Feliu de Llobregat 11 13 13 9 10 11 10 12 11 9

C0003303 Oficina de Treball de Sant Vicenç Dels Horts 5 5 5 2 3 5 4 5 5 5

C0003304 Oficina de Treball de Santa Coloma de 
Gramenet 10 10 10 7 7 9 5 9 9 9

C0003329 Oficina de Treball de Solsona 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2

C0003337 Oficina de Treball de Tarragona - Campclar 13 13 11 8 9 10 11 11 12 9

C0003341 Oficina de Treball de Tarragona - Centre 9 9 8 6 6 8 8 10 9 7

C0003330 Oficina de Treball de Tàrrega 3 2 2 1 2 4 4 4 4 4

C0003346 Oficina de Treball de Terrassa 13 15 15 9 10 14 14 16 15 13

C0003795 Oficina de Treball de Tortosa 9 7 7 4 5 7 8 9 8 9

C0003331 Oficina de Treball de Tremp 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2

C0003339 Oficina de Treball de Valls 5 3 3 2 3 4 4 5 5 4

C0003307 Oficina de Treball de Vic 10 9 7 6 7 8 9 8 9 7

C0003332 Oficina de Treball de Vielha e Mijaran 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

C0003308 Oficina de Treball de Viladecans 5 5 4 2 3 4 4 5 4 2

C0003310 Oficina de Treball de Vilafranca del 
Penedès 9 9 5 5 6 7 7 7 6 10

C0003309 Oficina de Treball de Vilanova i La Geltrú 12 12 11 8 9 11 9 8 11 7

C0003295 Oficina de Treball del Prat de Llobregat 8 5 5 2 3 5 4 5 6 6

C0003340 Oficina de Treball del Vendrell 10 10 9 7 8 7 7 8 8 8

C0003283 Oficina de Treball d’Esplugues de 
Llobregat 3 3 3 2 3 4 4 5 5 3

C0003321 Oficina de Treball d’Olot 4 4 4 2 4 5 5 5 4 4

Total d’efectius per oficina 554 551 507 333 368 482 463 519 507 454

Tal i com queda desglossat en la resposta en les dades anteriors, sempre s’ha in-
tentat incrementar el nombre de tècnics contractats mitjançant diferents i extraor-
dinaris plans i programes d’ocupació que s’han anant succeint al llarg del temps; si 
bé es cert que es pateix l’impacte que les retallades de la crisi econòmica del trienni 
2011-2014 van provocar en quant a la disminució del personal d’estructura i que en-
cara s’arrossega a hores d’ara.

Actualment, està en marxa el Pla de Xoc Jove i del Pla Reinserta-T de l’Estat que 
permetrà augmentar els efectius existents i per tant millorar la ràtio de tècnics per 
usuaris. La incorporació d’aquests nous efectius es produirà al desembre de 2019. 
D’altra banda, hi ha la confiança de què aquest programa es pugui convertir en un 
finançament de caràcter permanent per part de l’Estat que permeti l’aplantillament 
d’aquests tècnics i la seva incorporació a la RLT.

A aquestes mesures de contractació de personal s’ha d’afegir noves eines de 
millora i modernització de les Oficines de Treball que permetran l’atenció de for-
ma telemàtica de determinats usuaris digitalment, tant pels tràmits administratius 
(Nou PAS-punt d’autoservei) com per la recerca de feina i gestió d’ofertes (Nou 
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Feina Activa). Això junt amb una sèrie d’eines potents de segmentació i perfilat 
que estan en construcció i que configuren el nou model d’orientació del SOC, per-
metrà optimitzar i millorar la qualitat de l’atenció als usuaris de forma més perso-
nalitzada.

Barcelona, 25 d’octubre de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
personal tècnic de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya els darrers deu anys
314-05672/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05671/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a rebaixar la ràtio de tècnics per usuari a les oficines 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a assolir els objectius 
de l’Organització Internacional del Treball
314-05673/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05671/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors de l’Administració de justícia afectats per un trasllat de 
destinació del 2017 ençà
314-05715/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 50937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05715/12 us in-
formo del següent:

A manca de més concreció, entenem que la pregunta pot estar referida a proces-
sos de racionalització. En aquest sentit, s’informa que els anys 2017 i 2019 el Depar-
tament de Justícia no va realitzar cap trasllat de destinació del personal que presta 
serveis a l’Administració de Justícia. Altrament, l’any 2018 es va dur a terme un pro-
cés de reordenació d’efectius amb una afectació total de dotze funcionaris del cos de 
tramitació processal i administrativa: nou d’aquests estaven adscrits als jutjats d’ins-
trucció de Barcelona (núm. 5, 10, 14, 15, 16, 18, 23, 26 i 28), vuit van ser reordenats 
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als jutjats d’instrucció de Barcelona (núm. 4, 7, 13, 21, 25, 29 i 31) i un al Jutjat Pe-
nal-Servei Comú de Notificació. D’altra banda, dos funcionaris dels jutjats conten-
ciosos administratius de Barcelona (núm. 3 i 17) van ser reordenats als jutjats con- 
tenciosos administratius de la mateixa localitat (núm. 1 i 14). El darrer tramitador 
processal, que estava adscrit al Jutjat d’Instrucció núm.1 de Terrassa, va ser destinat 
al Jutjat d’Instrucció núm.3 del mateix municipi.

Aquest procés es va realitzar simultàniament als diferents jutjats esmentats amb 
efectes de data 6 d’abril de 2018.

Barcelona, 5 de novembre de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions 
en l’àmbit de la cultura digital
310-00240/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 50988 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2019

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions s’impulsen des del Govern en l’àmbit de cultura digital a Ca-

talunya?

Palau del Parlament, 11de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta 
als danys ocasionats per les pluges torrencials del 22 i 23 d’octubre 
de 2019
310-00241/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 50989 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2019

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre la resposta del Govern als danys oca-

sionats per les pluges torrencials dels passats 22 i 23 d’octubre?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Reial 
decret llei 14/2019, pel qual s’adopten mesures urgents per raons de 
seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del 
sector públic i telecomunicacions
310-00242/12

ANUNCI: EDUARD PUJOL I BONELL, DEL GP JXCAT

Reg. 50990 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2019

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 

d’octubre, pel que s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en ma-
tèria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
de l’empresa catalana
310-00243/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 50991 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 164 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea respuesta oralmente en el Pleno.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació de l’empresa catalana.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2019
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el cop digital
310-00244/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 50992 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 164 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea respuesta oralmente en el Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre el golpe digital.

Palacio del Parlamento, 8 de noviembre de 2019
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva 
estratègia amb relació a les reformes laborals i les sentències del 
Tribunal Constitucional que discriminen els treballadors malalts
310-00245/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 50994 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’estratègia del Govern sobre les reformes laborals i les sentències del TC  

que discriminen els drets dels treballadors malalts?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva 
estratègia pel que fa a la desaparició forçada de menors
310-00246/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 50995 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’estratègia del Govern davant la desaparició forçada de menors (ca-

sos coneguts com a «nadons robats»)?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta 
a les dones víctimes de la violència masclista
310-00247/12

ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 50996 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la resposta del Govern a les dones víctimes de violència masclista.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència 
masclista
310-00248/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50999 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2019

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la violència masclista?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
copagament encobert a les escoles públiques per mitjà de quotes a 
les associacions de mares i pares d’alumnes
310-00249/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 51001 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre copagament encobert als centres escolars públics mitjançant quotes a 

les Ampes.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00141/12

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 50512 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del 
Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00142/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 50578 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2019
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00143/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50676 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2019

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui res-
posta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en rela-

ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00144/12

ANUNCI: GP JXCAT

Reg. 50987 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2019

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeve-

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00145/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 50993 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels darrers esdeveniments 

polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00146/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 50997 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2019

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Fascicle tercer



BOPC 467
15 de novembre de 2019

3.25.10. Preguntes orals en comissió 90

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació 

política?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
total i el nombre d’usuaris del menjador escolar a l’Alt Camp durant 
el curs 2018-2019
311-01237/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48518 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del comedor escolar en la 

comarca de l’Alt Camp para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, de 4 de octubre de 2019.
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
total i el nombre d’usuaris del menjador escolar al Baix Penedès 
durant el curs 2018-2019
311-01238/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48519 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del comedor escolar en la 

comarca del Baix Penedès para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
total i el nombre d’usuaris del menjador escolar al Baix Camp durant 
el curs 2018-2019
311-01239/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48520 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del comedor escolar en la 

comarca del Baix Camp para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, de 4 de octubre de 2019
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
total i el nombre d’usuaris del menjador escolar al Tarragonès durant 
el curs 2018-2019
311-01240/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48521 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del comedor escolar en la 

comarca del Tarragonès para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
total i el nombre d’usuaris del menjador escolar a les Terres de l’Ebre 
durant el curs 2018-2019
311-01241/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48522 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del comedor escolar en la 

comarca de Terres de l’Ebre para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
total i el nombre d’usuaris del transport escolar a l’Alt Camp durant 
el curs 2018-2019
311-01242/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48529 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grupo 

Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que 
les sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del transporte escolar en 

la comarca de l’Alt Camp para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
total i el nombre d’usuaris del transport escolar al Baix Camp durant 
el curs 2018-2019
311-01243/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del transporte escolar en 

la comarca del Baix Camp para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
total i el nombre d’usuaris del transport escolar al Baix Penedès 
durant el curs 2018-2019
311-01244/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del transporte escolar en 

la comarca del Baix Penedès para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
total i el nombre d’usuaris del transport escolar al Tarragonès durant 
el curs 2018-2019
311-01245/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48532 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del transporte escolar en 

la comarca del Tarragonès para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
total i el nombre d’usuaris del transport escolar a les Terres de l’Ebre 
durant el curs 2018-2019
311-01246/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48533 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el gasto total y el número de usuarios del transporte escolar en 

la comarca de Terres de l’Ebre para el curso 2018-2019?
Se solicita desglose entre los usuarios obligatorios y no obligatorios.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció 
en l’educació per a adults a l’Alt Camp per al curs 2019-2020
311-01247/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48539 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en las enseñanzas de formación de personas adultas para el curso 
2019-2020 en la comarca de l’Alt Camp?

Desglosados por centros docentes con indicación de la población en la que se 
encuentre.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció 
en l’educació per a adults al Baix Camp per al curs 2019-2020
311-01248/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48540 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en las enseñanzas de formación de personas adultas para el curso 
2019-2020 en la comarca del Baix Camp?

Desglosados por centros docentes con indicación de la población en la que se 
encuentre.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019.
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs



BOPC 467
15 de novembre de 2019

3.25.10. Preguntes orals en comissió 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció 
en l’educació per a adults al Baix Penedès per al curs 2019-2020
311-01249/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48541 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en las enseñanzas de formación de personas adultas para el curso 
2019-2020 en la comarca del Baix Penedès?

Desglosados por centros docentes con indicación de la población en la que se 
encuentre.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019.
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció 
en l’educació per a adults al Tarragonès per al curs 2019-2020
311-01250/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48542 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en las enseñanzas de formación de personas adultas para el curso 
2019-2020 en la comarca del Tarragonès?

Desglosados por centros docentes con indicación de la población en la que se 
encuentre.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció 
en l’educació per a adults a les Terres de l’Ebre per al curs 2019-2020
311-01251/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48543 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en las enseñanzas de formación de personas adultas para el curso 
2019-2020 en la comarca de Terres de l’Ebre?

Desglosados por centros docentes con indicación de la población en la que se 
encuentre.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera 
opció a P3 o a primer d’educació primària, d’educació secundària 
obligatòria, de batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà o 
superior a l’Alt Camp per al curs 2019-2020
311-01252/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48544 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grupo 

Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que 
les sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en P3 para el curso 2019-2020, en la comarca de l’Alt Camp?
– ¿Cuál es el porcentage de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción de primero de primaria, para el curso 2019-2020, en la comarca de 
l’Alt Camp?

– ¿Cuál es el porcentage de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de primero de ESO para el curso 2019-2020, en la comarca de l’Alt 
Camp?

– ¿Cuál es el porcentage de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de primero de Bachillerato para el curso 2019-2020, en la comarca 
de l’Alt Camp?
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– ¿Cuál es el porcentage de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado medio para el curso 2019-2020, en la 
comarca de l’Alt Camp?

– ¿Cuál es el porcentage de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado superior para el curso 2019-2020 en 
la comarca de l’Alt Camp?

Desglosados por centros docentes con indicación de la población en que se en-
cuentran.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera 
opció a P3 o a primer d’educació primària, d’educació secundària 
obligatòria, de batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà o 
superior al Baix Camp per al curs 2019-2020
311-01253/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48545 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grupo 

Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que 
les sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en P3 para el curso 2019-2020, en la comarca del Baix Camp?
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción de primero de primaria, para el curso 2019-2020, en la comarca del 
Baix Camp?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de primero de ESO para el curso 2019-2020, en la comarca del Baix 
Camp?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
pri-mera opción de primero de Bachillerato para el curso 2019-2020, en la comarca 
del Baix Camp?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado medio para el curso 2019-2020, en la 
comarca del Baix Camp?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado superior para el curso 2019-2020 en 
la comarca del Baix Camp?

Desglosados por centros docentes con indicación de la población en la que se 
encuentran.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera 
opció a P3 o a primer d’educació primària, d’educació secundària 
obligatòria, de batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà o 
superior al Baix Penedès per al curs 2019-2020
311-01254/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48546 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en P3 para el curso 2019-2020, en la comarca del Baix Penedès?
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción de primero de primaria, para el curso 2019-2020, en la comarca del 
Baix Penedès?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de primero de ESO para el curso 2019-2020, en la comarca del Baix 
Penedès?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de primero de Bachillerato para el curso 2019-2020, en la comarca 
del Baix Penedès?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado medio para el curso 2019-2020, en la 
comarca del Baix Penedès?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado superior para el curso 2019-2020 en 
la comarca del Baix Penedès?

Desglosados por centros docentes con indicación de la poblacion en la que se 
encuentran.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera 
opció a P3 o a primer d’educació primària, d’educació secundària 
obligatòria, de batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà o 
superior al Tarragonès per al curs 2019-2020
311-01255/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48547 i 48804 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en P3 para el curso 2019-2020, en la comarca del Tarragonès?
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción de primero de primaria, para el curso 2019-2020, en la comarca del 
Tarragonès?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de primero de ESO para el curso 2019-2020, en la comarca del Tar-
ragonès?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de primero de Bachillerato para el curso 2019-2020, en la comarca 
del Tarragonès?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado medio para el curso 2019-2020, en la 
comarca del Tarragonès?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado superior para el curso 2019-2020 en 
la comarca del Tarragonès?

Desglosados por centros docentes con indicación de la población en que la que 
se encuentran.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera 
opció a P3 o a primer d’educació primària, d’educació secundària 
obligatòria, de batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà o 
superior a les Terres de l’Ebre per al curs 2019-2020
311-01256/12

ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 48548 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació 
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a estas diputadas y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción en P3 para el curso 2019-2020, en la comarca de Terres de l’Ebre?
– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 

primera opción de primero de primaria, para el curso 2019-2020, en la comarca de 
Terres de L’Ebre?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de primero de ESO para el curso 2019-2020, en la comarca de de 
Terres de l’Ebre?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de primero de Bachillerato para el curso 2019-2020, en la comarca 
de Terres de l’Ebre?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado medio para el curso 2019-2020, en la 
comarca de Terres de l’Ebre?

– ¿Cuál es el porcentaje de solicitantes que han obtenido la plaza solicitada en 
primera opción de ciclos formativos de grado superior para el curso 2019-2020 en 
la comarca de Terres de l’Ebre?

Desglosados por centros docentes con indicación de la población en que se en-
cuentran.

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2019.
Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
manca d’assistència a classe i l’elaboració de pancartes de contingut 
polític per alguns alumnes de l’Escola Proa, de Barcelona
311-01264/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 49002 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
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Tal y como se puede apreciar en el anexo de esta iniciativa, los alumnos de la 
escuela pública Proa (Barcelona) han difundido un vídeo con fecha 15-10-2019 en el 
que explican que algunos alumnos de 3º y 4º de ESO han decidido «dejar de asistir 
a algunas clases por lo que está pasando actualmente a Cataluña». A continuación, 
se ve como están utilizando una de las aulas del centro para confeccionar pancar-
tas de contenido político con las que después posan en el patio del centro. Una de 
esas pancartas reproduce el lema que, según «Tsunami democràtic», debía llenar 
los centros escolares: «Buidem les aules, omplim els carrers». Cabe recordar que el 
Conseller de Educación ha tenido en su perfil de Twitter como tuit fijado, desde el 
2 de septiembre de 2019 hasta el 14 de octubre del mismo año, un tuit de «Tsunami 
Democràtic».

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo se ha permitido la falta de asistencia a clase de algunos alumnos si esta 

es obligatoria?
– ¿Por qué se permite utilizar las instalaciones del centro para realizar pancartas 

de contenido político abiertamente partidista?
– ¿Qué acciones piensa llevar a cabo el Departamento de Educación para que no 

se produzcan estos episodios de politización de las aulas de menores de entre 14 y 
16 años?

– Si tenemos en cuenta que el Conseller de Educación tiene como tuit fijado uno 
de propaganda de «Tsunami Democràtic» y que se ha mostrado como un activista 
más cortando carreteras en lugar de estar trabajando para solucionar los problemas 
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del sistema educativo catalán, ¿es la persona adecuada para impedir el adoctrinami-
ento en las aulas o, por el contrario, contribuye activamente a ello?

Palacio del Parlamento, 18 de octubre de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
presa de posició del compte oficial de l’Escola Joan Juncadella, de 
Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), a favor d’unes piulades de 
contingut polític
311-01266/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 49881 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Martín Eusebio Barra López, diputat, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

El passat 14 d’octubre de 2019, l’Escola Joan Juncadella de Sant Vicenç dels 
Horts, des del seu compte oficial de Twitter va clicar «m’agrada» a diversos tuits de 
contingut polític relacionats amb la publicació de la sentència del Tribunal Suprem 
sobre el procés separatista. Aquesta acció no és la primera ni l’única vegada que és 
dona suport a tuits de contingut clarament polític independentista.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament d’Ensenyament que posicionar-se tan clarament da-

vant d’una postura política que no totes les famílies dels infants comparteixen pot 
ser considerat adoctrinament?

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2019
Martín Eusebio Barra López, Sonia Sierra Infante, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presa 
de posició del compte oficial de l’Escola La Vinyala, de Sant Vicenç 
dels Horts (Baix Llobregat), a favor d’unes piulades de contingut 
polític
311-01267/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 49882 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Martín Eusebio Barra López, diputat, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

Durant els dies 16, 17, 18 i 19 d’octubre de 2019, l’Escola La Vinyala de Sant 
Vicenç dels Horts, des del seu compte oficial de Twitter va clicar «m’agrada» a di-
versos tuits de contingut polític després de la publicació de la sentència del Tribunal 
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Suprem sobre el procés separatista. Aquesta acció no és la primera ni l’única vegada 
que és dona suport a tuits de contingut clarament polític independentista.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament d’Ensenyament que posicionar-se tan clarament da-

vant d’una posició política que no totes les famílies comparteixen pot ser considerat 
adoctrinament?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Martín Eusebio Barra López, Sonia Sierra Infante, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presa 
de posició del compte oficial de l’Escola La Guàrdia, de Sant Vicenç 
dels Horts (Baix Llobregat), a favor d’unes piulades de contingut 
polític
311-01268/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 49883 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Martín Eusebio Barra López, diputat, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament 
del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

El passat 14 d’octubre de 2019, l’Escola La Guàrdia de Sant Vicenç dels Horts, 
des del seu compte oficial de Twitter va clicar «m’agrada» a diversos tuits de contin-
gut polític relacionats amb la publicació de la sentència del Tribunal Suprem sobre 
el procés separatista. Aquesta acció no és la primera ni l’única vegada que és dona 
suport a tuits de contingut clarament polític independentista.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament d’Ensenyament que posicionar-se tan clarament da-

vant d’una posició política que no totes les famílies comparteixen pot ser considerat 
adoctrinament?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Martín Eusebio Barra López, Sonia Sierra Infante, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si alguns 
professors de l’Institut Vallvera, de Salt (Gironès), van abandonar les 
classes el 21 d’octubre de 2019
311-01269/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 49885 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Segons explica el periodista Sr. Sergi Caballero al seu perfil de Twitter de data 
21 d’octubre de 2019 copio textualment les piulades del fil: «Ara fa una setmana, per 
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la indignació per la sentència de l’1-O, la majoria dels professors de l’IES Vallvera 
de Salt van decidir marxar de les aules abandonant centenars d’alumnes menors a la 
seva sort.» «Una quinzena de professors que van tenir el cap fred es van haver de fer 
càrrec de més de 300 adolescents que els seus companys havien deixat tirats a les 
aules. Hi va haver tensió entre els que marxaven i els que es quedaven.» «A Salt no 
hi havia cap manifestació convocada i, segons fonts del centre, la majoria dels pro-
fessors fugitius se’n van anar a casa. Segons les mateixes fonts, el director de l’insti-
tut els va encobrir avalant que tots ells “havien tingut una indisposició”». «L’escena 
es va repetir en altres instituts. En un d’ells, el director va advertir als professors que 
si abandonaven les aules s’exposaven a una sanció. I es van quedar tots.»

Segons l’article 95.2.c de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, l’abandonament del 
servei és constitutiu d’una falta molt greu.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– És cert que la majoria de professorat de l’Institut Vallvera de Salt van abando-

nar el centre educatiu durant l’horari lectiu deixant els alumnes desatesos?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions fetes arran del possible abandonament de les classes 
per alguns professors de l’Institut Vallvera, de Salt (Gironès), el 21 
d’octubre de 2019
311-01270/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 49886 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Segons explica el periodista Sr. Sergi Caballero al seu perfil de Twitter de data 
21 d’octubre de 2019 copio textualment les piulades del fil: «Ara fa una setmana, per 
la indignació per la sentència de l’1-O, la majoria dels professors de l’IES Vallvera 
de Salt van decidir marxar de les aules abandonant centenars d’alumnes menors a la 
seva sort.» «Una quinzena de professors que van tenir el cap fred es van haver de fer 
càrrec de més de 300 adolescents que els seus companys havien deixat tirats a les 
aules. Hi va haver tensió entre els que marxaven i els que es quedaven.» «A Salt no 
hi havia cap manifestació convocada i, segons fonts del centre, la majoria dels pro-
fessors fugitius se’n van anar a casa. Segons les mateixes fonts, el director de l’insti-
tut els va encobrir avalant que tots ells “havien tingut una indisposició”». «L’escena 
es va repetir en altres instituts. En un d’ells, el director va advertir als professors que 
si abandonaven les aules s’exposaven a una sanció. I es van quedar tots.»

Segons l’article 95.2.c de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, l’abandonament del 
servei és constitutiu d’una falta molt greu.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En cas que sigui cert que la majoria de professorat de l’Institut Vallvera de Salt 

van abandonar el centre educatiu en horari escolar.
– Quines actuacions ha emprès el Servei Territorial de Girona per aquests fets?
– Quines actuacions ha emprès la Inspecció Educativa per aquests fets?
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– S’han obert expedients sancionadors relacionats amb aquests fets? A quants 
professors?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
els professors de l’Institut Vallvera, de Salt (Gironès), en cas que 
abandonessin les classes el 21 d’octubre de 2019, van presentar cap 
justificant
311-01271/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 49887 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Segons explica el periodista Sr. Sergi Caballero al seu perfil de Twitter de data 
21 d’octubre de 2019 copio textualment les piulades del fil: «Ara fa una setmana, per 
la indignació per la sentència de l’1-O, la majoria dels professors de l’IES Vallvera 
de Salt van decidir marxar de les aules abandonant centenars d’alumnes menors a la 
seva sort.» «Una quinzena de professors que van tenir el cap fred es van haver de fer 
càrrec de més de 300 adolescents que els seus companys havien deixat tirats a les 
aules. Hi va haver tensió entre els que marxaven i els que es quedaven.» «A Salt no 
hi havia cap manifestació convocada i, segons fonts del centre, la majoria dels pro-
fessors fugitius se’n van anar a casa. Segons les mateixes fonts, el director de l’insti-
tut els va encobrir avalant que tots ells “havien tingut una indisposició”». «L’escena 
es va repetir en altres instituts. En un d’ells, el director va advertir als professors que 
si abandonaven les aules s’exposaven a una sanció. I es van quedar tots.»

Segons l’article 95.2.c de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, l’abandonament del 
servei és constitutiu d’una falta molt greu.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En cas que sigui cert que la majoria de professorat de l’Institut Vallvera de Salt 

van abandonar el centre educatiu en horari escolar, 
– Van presentar el justificant mèdic o cap altra mena de justificant oficial en el 

moment de marxar? O ho han fet posteriorment?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els 
professors de diversos instituts van abandonar les classes el 21 
d’octubre de 2019
311-01272/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 49888 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Segons explica el periodista Sr. Sergi Caballero al seu perfil de Twitter de data 
21 d’octubre de 2019 copio textualment les piulades del fil: «Ara fa una setmana, per 
la indignació per la sentència de l’1-O, la majoria dels professors de l’IES Vallvera 
de Salt van decidir marxar de les aules abandonant centenars d’alumnes menors a la 
seva sort.» «Una quinzena de professors que van tenir el cap fred es van haver de fer 
càrrec de més de 300 adolescents que els seus companys havien deixat tirats a les 
aules. Hi va haver tensió entre els que marxaven i els que es quedaven.» «A Salt no 
hi havia cap manifestació convocada i, segons fonts del centre, la majoria dels pro-
fessors fugitius se’n van anar a casa. Segons les mateixes fonts, el director de l’insti-
tut els va encobrir avalant que tots ells “havien tingut una indisposició”». «L’escena 
es va repetir en altres instituts. En un d’ells, el director va advertir als professors que 
si abandonaven les aules s’exposaven a una sanció. I es van quedar tots.»

Segons l’article 95.2.c de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, l’abandonament del 
servei és constitutiu d’una falta molt greu.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Segons les fonts periodístiques del Sr. Sergi Caballero, aquesta situació per 

part del professorat d’abandonar els centres educatius en horari escolar ha succeït a 
altres instituts. És té constància d’aquests fets?

– En quins altres centres educatius van faltar el professorat? Quins justificants 
van presentar?

– Quines actuacions ha fet la inspecció educativa per esbrinar els fets?
– Quines actuacions ha emprès els Serveis Territorials per aquests fets?
– S’han obert expedients sancionadors relacionats amb aquests fets? A quants 

professors?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions polititzades d’alguns alumnes de l’Escola Xirinacs, de 
Barcelona
311-01273/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 49889 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

El día 23 de octubre de 2019 en redes sociales se publicó un tuit de un usuario 
que recoge un video grabado desde las afueras de l’Escola Xirinacs de Barcelona, 
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en las que algunos alumnos de esa escuela gritan lemas políticos independentistas 
como «llibertat presos polítics».

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué piensa el Conseller Sr Bargalló sobre esta acción politizada dentro de una 

escuela catalana?
– ¿Cómo y quién permite que los alumnos de una escuela canten a favor de unos 

lemas políticos independentistas que no representan al conjunto de las familias que 
acuden a la escuela Xirinacs?

– ¿Qué actuaciones ha realizado la inspección educativa en relación con estos 
hechos acaecidos en l’Escola Xirinacs?

– ¿Qué acciones piensa llevar a cabo el Departament d’Educació para que no se 
produzcan estos episodios de politización de las aulas de menores en las escuelas 
catalanas?

Palacio del Parlamento, 24 de octubre de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions del Departament d’Educació perquè els centres escolars 
mantinguin la neutralitat
311-01274/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 49890 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 06.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

El 24 d’octubre de 2019, la façana de l’institut Poeta Maragall (Barcelona) apa-
reixia amb un mural de grans dimensions on es faltava el respecte a polítics, policia, 
jutges i premsa, a més de tot tipus de consignes polítiques i exaltació de la violèn-
cia. Aquest mural està signat pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC).
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1. Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament per tal de respectar 

la neutralitat dels centres escolars? Per què a molts centres de Catalunya no es res-
pecta?

2. Pot tenir a veure amb el fet que el màxim responsable del Departament, el 
conseller Sr. Bargalló, es dediqui a tallar carreteres en horari laboral?

3. Quines mesures ha pres la Direcció del centre respecte d’aquests fets que vul-
neren la neutralitat política del centre escolar?

4. Quines actuacions ha fet el Departament d’Educació per restablir la neutralitat 
a l’institut Poeta Maragall?

5. Quines actuacions ha dut a terme l’inspector d’educació de la zona per esbri-
nar què ha passat perquè un centre educatiu tingui murals amb proclames polítiques 
i manques de respecte a diferents representants de l’Estat de Dret?
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6. Atès que el mural i una pancarta apareixen signats pel Sindicat d’Estudiants 
dels Països Catalans (SEPC), quines responsabilitats s’han depurat amb respecte a 
aquest sindicat? Han pagat, per exemple, la neteja? Se’ls ha imposat cap tipus de 
sanció?

7. De les pròpies imatges es desprèn la imatge de poc respecte al poder judicial 
i els jutges. Quina és la valoració que fa el Sr. Bargalló d’aquesta visió que tenen 
aquests estudiants?

8. Creu el Sr. Bargalló que té algun tipus de responsabilitat en aquesta visió de 
denigració envers el sistema democràtic i judicial d’Espanya?

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
lleialtat institucional de Televisió de Catalunya al Cos de Mossos 
d’Esquadra arran dels apel·latius amb què se’ls va anomenar en el 
programa de TV3 «Està passant»
311-01275/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 50103 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 07.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez 

Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que esta-
blece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
al Gobierno para que les sea respuesta oralmente en comisión.

El día 23 de octubre, en el programa Està Passant de TV3 que presenta el Sr. 
Toni Soler, los colaboradores de ese programa dijeron que los miembros del Cuerpo 
de Mossos d’Esquadra eran unos «putos perros de mierda» [sic]. Esta degradación 
al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, que además incita al odio a los que velan por la 
seguridad de todos los catalanes, fue más allá y añadieron otros graves apelativos, 
como que «eran muy agresivos, rabiosos e incluso algunos analfabetos». Llegaron 
incluso a hacer mofa de las acciones de violencia que los comandos radicales orga-
nizaron en Cataluña la semana del 14 al 20 de octubre, poniéndose en tela de juicio 
la actuación del Cuerpo con frases como: «tú crees que está allí para protegerte, 
pero quizás te ladra, te muerde o, aún peor, te dispara balas de foam o pelotas de 
goma».

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Considera ajustado al principio de lealtad institucional estos apelativos?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputados 

GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’atemptat a l’honor del Cos de Mossos d’Esquadra pels apel·latius 
amb què se’ls va anomenar en el programa de TV3 «Està passant»
311-01276/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 50104 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 07.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez 

Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que esta-
blece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
al Gobierno para que les sea respuesta oralmente en comisión.

El día 23 de octubre, en el programa Està Passant de TV3 que presenta el Sr. 
Toni Soler, los colaboradores de ese programa dijeron que los miembros del Cuerpo 
de Mossos d’Esquadra eran unos «putos perros de mierda» [sic]. Esta degradación 
al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, que además incita al odio a los que velan por la 
seguridad de todos los catalanes, fue más allá y añadieron otros graves apelativos, 
como que «eran muy agresivos, rabiosos e incluso algunos analfabetos». Llegaron 
incluso a hacer mofa de las acciones de violencia que los comandos radicales orga-
nizaron en Cataluña la semana del 14 al 20 de octubre, poniéndose en tela de juicio 
la actuación del Cuerpo con frases como: «tú crees que está allí para protegerte, 
pero quizás te ladra, te muerde o, aún peor, te dispara balas de foam o pelotas de 
goma».

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Considera ajustadas estas comparaciones realizadas en el programa sobre los 

efectivos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra y que no atentan contra el honor de los 
mismos?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputados 

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
passivitat davant els apel·latius amb què es van anomenar els 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra en el programa de TV3 
«Està passant»
311-01277/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 50105 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 07.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez 

Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que esta-
blece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
al Gobierno para que les sea respuesta oralmente en comisión.

El día 23 de octubre, en el programa Està Passant de TV3 que presenta el Sr. 
Toni Soler, los colaboradores de ese programa dijeron que los miembros del Cuerpo 
de Mossos d’Esquadra eran unos «putos perros de mierda» [sic]. Esta degradación 
al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, que además incita al odio a los que velan por la 
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seguridad de todos los catalanes, fue más allá y añadieron otros graves apelativos, 
como que «eran muy agresivos, rabiosos e incluso algunos analfabetos». Llegaron 
incluso a hacer mofa de las acciones de violencia que los comandos radicales orga-
nizaron en Cataluña la semana del 14 al 20 de octubre, poniéndose en tela de juicio 
la actuación del Cuerpo con frases como: «tú crees que está allí para protegerte, 
pero quizás te ladra, te muerde o, aún peor, te dispara balas de foam o pelotas de 
goma».

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Considera ajustado teniendo el mando del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, la 

pasividad que ha tenido usted respecto a estos graves apelativos que se vierten?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputados 

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures davant la degradació de l’honor i la professionalitat sofertes 
pel Cos de Mossos d’Esquadra pels apel·latius amb què se’ls va 
anomenar en el programa de TV3 «Està passant»
311-01278/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 50106 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 07.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez 

Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que esta-
blece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
al Gobierno para que les sea respuesta oralmente en comisión.

El día 23 de octubre, en el programa Està Passant de TV3 que presenta el Sr. 
Toni Soler, los colaboradores de ese programa dijeron que los miembros del Cuerpo 
de Mossos d’Esquadra eran unos «putos perros de mierda» [sic]. Esta degradación 
al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, que además incita al odio a los que velan por la 
seguridad de todos los catalanes, fue más allá y añadieron otros graves apelativos, 
como que «eran muy agresivos, rabiosos e incluso algunos analfabetos». Llegaron 
incluso a hacer mofa de las acciones de violencia que los comandos radicales orga-
nizaron en Cataluña la semana del 14 al 20 de octubre, poniéndose en tela de juicio 
la actuación del Cuerpo con frases como: «tú crees que está allí para protegerte, 
pero quizás te ladra, te muerde o, aún peor, te dispara balas de foam o pelotas de 
goma».

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Piensa usted tomar medidas para paliar la grave degradación que se ha hecho 

al honor y a la profesionalidad de los efectivos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputados 

GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’adequació al servei públic dels apel·latius amb què es van anomenar 
els membres del Cos de Mossos d’Esquadra en el programa de TV3 
«Està passant»
311-01279/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 50107 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 07.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez 

Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que esta-
blece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
al Gobierno para que les sea respuesta oralmente en comisión.

El día 23 de octubre, en el programa Està Passant de TV3 que presenta el Sr. 
Toni Soler, los colaboradores de ese programa dijeron que los miembros del Cuerpo 
de Mossos d’Esquadra eran unos «putos perros de mierda» [sic]. Esta degradación 
al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, que además incita al odio a los que velan por la 
seguridad de todos los catalanes, fue más allá y añadieron otros graves apelativos, 
como que «eran muy agresivos, rabiosos e incluso algunos analfabetos». Llegaron 
incluso a hacer mofa de las acciones de violencia que los comandos radicales orga-
nizaron en Cataluña la semana del 14 al 20 de octubre, poniéndose en tela de juicio 
la actuación del Cuerpo con frases como: «tú crees que está allí para protegerte, 
pero quizás te ladra, te muerde o, aún peor, te dispara balas de foam o pelotas de 
goma».

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Considera ajustado al servicio público que supuestamente debe perseguir 

TV3, insultar a servidores públicos que garantizan algo tan esencial en democracia 
como los derechos y libertades fundamentales de todos los catalanes?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputados 

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les mesures que adoptarà arran dels apel·latius amb què es van 
anomenar els membres del Cos de Mossos d’Esquadra en el 
programa de TV3 «Està passant»
311-01280/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 50108 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 07.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez 

Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que esta-
blece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
al Gobierno para que les sea respuesta oralmente en comisión.

El día 23 de octubre, en el programa Està Passant de TV3 que presenta el Sr. 
Toni Soler, los colaboradores de ese programa dijeron que los miembros del Cuerpo 
de Mossos d’Esquadra eran unos «putos perros de mierda» [sic]. Esta degradación 
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al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, que además incita al odio a los que velan por la 
seguridad de todos los catalanes, fue más allá y añadieron otros graves apelativos, 
como que «eran muy agresivos, rabiosos e incluso algunos analfabetos». Llegaron 
incluso a hacer mofa de las acciones de violencia que los comandos radicales orga-
nizaron en Cataluña la semana del 14 al 20 de octubre, poniéndose en tela de juicio 
la actuación del Cuerpo con frases como: «tú crees que está allí para protegerte, 
pero quizás te ladra, te muerde o, aún peor, te dispara balas de foam o pelotas de 
goma».

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas va a tomar al respecto?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputados 

GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
deshumanització dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra arran 
dels apel·latius amb què se’ls va anomenar en el programa de TV3 
«Està passant»
311-01281/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES DIPUTATS 

DEL GP CS

Reg. 50109 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 07.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado, Carlos Sánchez 

Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que esta-
blece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
al Gobierno para que les sea respuesta oralmente en comisión.

El día 23 de octubre, en el programa Està Passant de TV3 que presenta el Sr. 
Toni Soler, los colaboradores de ese programa dijeron que los miembros del Cuerpo 
de Mossos d’Esquadra eran unos «putos perros de mierda» [sic]. Esta degradación 
al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, que además incita al odio a los que velan por la 
seguridad de todos los catalanes, fue más allá y añadieron otros graves apelativos, 
como que «eran muy agresivos, rabiosos e incluso algunos analfabetos». Llegaron 
incluso a hacer mofa de las acciones de violencia que los comandos radicales orga-
nizaron en Cataluña la semana del 14 al 20 de octubre, poniéndose en tela de juicio 
la actuación del Cuerpo con frases como: «tú crees que está allí para protegerte, 
pero quizás te ladra, te muerde o, aún peor, te dispara balas de foam o pelotas de 
goma».

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Considera ajustada a la más mínima dignidad humana este intento de deshu-

manización de los agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputados 

GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions per a evitar el tancament de l’escorxador d’aviram del 
grup Sada a Lleida
311-01298/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 50561 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 08.11.2019

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

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

El pasado 22 de octubre de 2019, el Grupo Sada comunicó a sus trabajadores la 
intención de cerrar su matadero habilitado para el sacrificio y el despiece de aves 
que se encuentra ubicado en Lleida. El cierre de esta planta que se encuentra ubica-
do en el polígono «El Segre» y que cuenta con más de setenta años de historia, daría 
lugar al despido de las 260 personas que trabajan en él.

El Grupo Sada, es propiedad de la multinacional Nutreco y tiene actualmente en 
propiedad seis plantas de producción en España, desde donde venden a 7.000 clien-
tes en España, Portugal, Francia y Alemania.

En concreto, la planta de Lleida, lleva meses con producciones muy bajas en la 
línea de despiece y con el matadero sin operar, debido a que gran parte de la pro-
ducción el Grupo Sada la está derivando a su planta en Valencia.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué actuaciones está realizando el Govern para conseguir que no se cierre la 

planta de Lleida?

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2019
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
influència de la inestabilitat política i social i el tall de carreteres en 
la decisió del tancament de l’escorxador d’aviram del grup Sada a 
Lleida
311-01299/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 50562 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 08.11.2019

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

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

El pasado 22 de octubre de 2019, el Grupo Sada comunicó a sus trabajadores la 
intención de cerrar su matadero habilitado para el sacrificio y el despiece de aves 
que se encuentra ubicado en Lleida. El cierre de esta planta que se encuentra ubica-
do en el polígono «El Segre» y que cuenta con más de setenta años de historia, daría 
lugar al despido de las 260 personas que trabajan en él.

El Grupo Sada, es propiedad de la multinacional Nutreco y tiene actualmente en 
propiedad seis plantas de producción en España, desde donde venden a 7.000 clien-
tes en España, Portugal, Francia y Alemania.
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En concreto, la planta de Lleida, lleva meses con producciones muy bajas en la 
línea de despiece y con el matadero sin operar, debido a que gran parte de la pro-
ducción el Grupo Sada la está derivando a su planta en Valencia.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Considera el Govern que la inestabilidad política y social que ha ocasionado 

graves problemas de movilidad en toda Cataluña desde el día 14 de octubre, por los 
sucesivos cortes de carreteras ocasionados por los CDR, ha podido influir en la de-
cisión del cierre de la planta por parte de la empresa?

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2019
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
alternatives d’ocupació per a les 260 persones afectades pel 
tancament de l’escorxador d’aviram del grup Sada a Lleida
311-01300/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 50563 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 08.11.2019

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

do con lo que establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

El pasado 22 de octubre de 2019, el Grupo Sada comunicó a sus trabajadores la 
intención de cerrar su matadero habilitado para el sacrificio y el despiece de aves 
que se encuentra ubicado en Lleida. El cierre de esta planta que se encuentra ubica-
do en el polígono «El Segre» y que cuenta con más de setenta años de historia, daría 
lugar al despido de las 260 personas que trabajan en él.

El Grupo Sada, es propiedad de la multinacional Nutreco y tiene actualmente en 
propiedad seis plantas de producción en España, desde donde venden a 7.000 clien-
tes en España, Portugal, Francia y Alemania.

En concreto, la planta de Lleida, lleva meses con producciones muy bajas en la 
línea de despiece y con el matadero sin operar, debido a que gran parte de la pro-
ducción el Grupo Sada la está derivando a su planta en Valencia.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene el Govern algún plan alternativo de ocupación para las 260 personas 

afectadas –teniendo en cuenta que algunas de ellas llevan treinta años trabajando en 
la citada planta– y se pueden ver abocadas a paros de larga duración?

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2019
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’avaluació dels danys directes a les explotacions agràries per les 
pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
311-01301/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50645 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 11.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobier-
no para que les sea respuesta oralmente en comisión.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situa-
ciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué evaluación de daños directos a explotaciones agrarias se han realizado 

por parte del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ajuts 
directes als productors afectats per les pluges torrencials del 22 i el 
23 d’octubre de 2019
311-01302/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50646 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 11.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobier-
no para que les sea respuesta oralmente en comisión.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situa-
ciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Qué ayudas directas a los productores tiene previsto el Departament d’Agri-
cultura Ramaderia i Pesca?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
partides pressupostàries que es destinaran a pal·liar els efectes de 
les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019 en l’activitat 
agrària
311-01303/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50647 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 11.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobier-
no para que les sea respuesta oralmente en comisión.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situa-
ciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué partidas presupuestarias se piensan dedicar, total o parcialmente, a rever-

tir los efectos de estas inundaciones sobre la actividad agraria?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
danys en les infraestructures agràries causats per les pluges 
torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
311-01304/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50648 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 11.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobi-
erno para que les sea respuesta oralmente en comisión.
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Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situa-
ciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué daños se han producido en infraestructuras agrarias?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
inversions en infraestructures agràries que es retardaran per 
a destinar-ne el pressupost a pal·liar els danys de les pluges 
torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
311-01305/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50649 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 11.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobier-
no para que les sea respuesta oralmente en comisión.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situa-
ciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué inversiones en el ámbito de infraestructuras agrarias se verán retrasadas 

por motivo de destinar su presupuesto a revertir o compensar los daños producidos 
por las inundaciones?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
es retardarà la modernització i la implantació de regs dels canals 
d’Urgell i Xerta-Sénia
311-01306/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50650 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 11.11.2019

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobier-
no para que les sea respuesta oralmente en comisión.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situa-
ciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se retrasará la modernización de riegos como los del Canal de l’Urgell? ¿Y la 

nueva implantación de riegos del Canal Xerta-Sènia?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’import i el temps necessaris per a restablir el funcionament de les 
infraestructures viàries afectades per les pluges torrencials del 22 i 
el 23 d’octubre de 2019
311-01307/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50651 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 08.11.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobi-
erno para que les sea respuesta oralmente en comisión.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situa-
ciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué necesidades económicas y temporales se requieren para restablecer el 

correcto funcionamiento de las infraestructuras viarias?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
necessitats pressupostàries per a restablir el funcionament de les 
infraestructures hidràuliques
311-01308/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50652 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 08.11.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobi-
erno para que les sea respuesta oralmente en comisión.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situ-
aciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué necesidades presupuestarias se requieren para restablecer el correcto fun-

cionamiento de las infraestructuras hidráulicas?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la 
vegetació espontània dels llits fluvials ha agreujat els efectes de les 
pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
311-01309/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50653 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 08.11.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobi-
erno para que les sea respuesta oralmente en comisión.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situ-
aciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿La vegetación espontánea no deseada existente en los cauces de ríos, rieras y 

barrancos ha agravado los efectos de la crecida?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat 
de conservació i manteniment dels cursos fluvials afectats per les 
pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
311-01310/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50654 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 08.11.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobi-
erno para que les sea respuesta oralmente en comisión.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situ-
aciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Los troncos, vegetación y otros materiales arrastrados por el agua se han acu-

mulado en puentes y aliviaderos provocando el colapso y rotura de puentes, pasare-
las y otros servicios?

– En relación con la pregunta anterior, ¿cuál era el estado de conservación y 
mantenimiento hidráulico de los torrentes, barrancos, rieras y ríos que se han visto 
afectados por las lluvias torrenciales?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
els danys globals produïts per les pluges torrencials del 22 i el 23 
d’octubre de 2019 haurien estat menors amb els llits fluvials nets
311-01311/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50655 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 08.11.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobi-
erno para que les sea respuesta oralmente en comisión.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situ-
aciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Los daños globales hubieran sido menores en el caso de estar los cauces total-
mente libres de árboles, zarzas, cañas o cualquier otra vegetación?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
tasques de desbrossament dels llits fluvials per a millorar el pas de 
l’aigua
311-01312/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50656 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 08.11.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobi-
erno para que les sea respuesta oralmente en comisión.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situ-
aciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se está valorando, por parte del Departament de Territori i Sostenibilitat, la 

mejora de las tareas de desbroce de estos cauces con la finalidad de mejorar el flujo 
del agua y minimizar los daños por inundación?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
pressupost que s’hauria de destinar a conservar la capacitat 
hidràulica de les conques interiors
311-01313/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50657 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 08.11.2019

A la Mesa de la comissió de territori
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 163 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobi-
erno para que les sea respuesta oralmente en comisión.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
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posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situ-
aciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué importe debería destinarse en los presupuestos para conservar al 100% 

la capacidad hidráulica de las cuencas interiores?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
funcions dels educadors socials i sobre l’autorització per a portar 
menors tutelats del Centre de Menors Balquer a manifestacions de 
caràcter polític
311-01314/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50807 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 08.11.2019

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, Noemí de la Calle Sifré, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Re-
glament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

El dia 19 d’octubre de 2019 es va publicar un tuit en xarxes socials mitjançant un 
tuit que feia referència a una entrevista que feia una periodista de TV3 a un educador 
social del Centre de Menors Balquer del municipi de Masnou, que es trobava en una 
manifestació de caràcter polític juntament amb uns menors tutelats per la DGAIA,  
tal com acreditem de la següent imatge en la qual es pot veure a aquests menors amb 
estelades i banderes berebers.
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Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Aquesta acció de portar a menors tutelats a una manifestació de caràcter polí-

tic, està dintre de les funcions que tenen adjudicades als educadors socials?
– En cas negatiu, qui va autoritzar aquesta acció per part del centre de menors, 

situat a Masnou?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
Elisabeth Valencia Mimbrero, Noemí de la Calle Sifré, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’obertura d’una investigació sobre la presència d’un educador social 
d’un centre de menors i de menors tutelats en una manifestació de 
caràcter polític
311-01315/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50808 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 08.11.2019

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, Noemí de la Calle Sifré, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Re-
glament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

El dia 19 d’octubre de 2019 es va publicar un tuit en xarxes socials mitjançant un 
tuit que feia referència a una entrevista que feia una periodista de TV3 a un educador 
social del Centre de Menors Balquer del municipi de Masnou, que es trobava en una 
manifestació de caràcter polític juntament amb uns menors tutelats per la DGAIA,  
tal com acreditem de la següent imatge en la qual es pot veure a aquests menors amb 
estelades i banderes berebers.
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Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– S’ha obert algun tipus d’investigació sobre els fets ocorreguts i la presència 

de menors en una manifestació de caràcter polític amb banderes independentistes?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2019
Elisabeth Valencia Mimbrero, Noemí de la Calle Sifré, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
coneixement del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
participació de menors tutelats en manifestacions de caràcter polític
311-01316/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50807 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 08.11.2019

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, Noemí de la Calle Sifré, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Re-
glament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

El dia 19 d’octubre de 2019 es va publicar un tuit en xarxes socials mitjançant un 
tuit que feia referència a una entrevista que feia una periodista de TV3 a un educador 
social del Centre de Menors Balquer del municipi de Masnou, que es trobava en una 
manifestació de caràcter polític juntament amb uns menors tutelats per la DGAIA,  
tal com acreditem de la següent imatge en la qual es pot veure a aquests menors amb 
estelades i banderes berebers.



BOPC 467
15 de novembre de 2019

3.25.10. Preguntes orals en comissió 128

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Té constància el conseller Sr. El Homrani Lesfar que aquesta acció s’ha portat 

a terme en altres centres tutelats?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2019
Elisabeth Valencia Mimbrero, Noemí de la Calle Sifré, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per 
a evitar que els educadors socials participin en manifestacions de 
caràcter polític amb menors tutelats
311-01317/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50808 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 08.11.2019

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, Noemí de la Calle Sifré, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Re-
glament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

El dia 19 d’octubre de 2019 es va publicar un tuit en xarxes socials mitjançant un 
tuit que feia referència a una entrevista que feia una periodista de TV3 a un educador 
social del Centre de Menors Balquer del municipi de Masnou, que es trobava en una 
manifestació de caràcter polític juntament amb uns menors tutelats per la DGAIA,  
tal com acreditem de la següent imatge en la qual es pot veure a aquests menors amb 
estelades i banderes berebers.
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Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions ha pres el Departament de Treball, Afers Socials i Família 

per evitar aquestes conductes del personal educador amb els menors tutelats?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2019
Elisabeth Valencia Mimbrero, Noemí de la Calle Sifré, diputades, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
funcions dels educadors socials
311-01318/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50808 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 08.11.2019

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, Noemí de la Calle Sifré, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Re-
glament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

El dia 19 d’octubre de 2019 es va publicar un tuit en xarxes socials mitjançant un 
tuit que feia referència a una entrevista que feia una periodista de TV3 a un educador 
social del Centre de Menors Balquer del municipi de Masnou, que es trobava en una 
manifestació de caràcter polític juntament amb uns menors tutelats per la DGAIA,  
tal com acreditem de la següent imatge en la qual es pot veure a aquests menors amb 
estelades i banderes berebers.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Creu el conseller que aquesta acció unilateral de l’educador està dintre de les 

seves funcions que ha de tenir una educador social?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2019
Elisabeth Valencia Mimbrero, Noemí de la Calle Sifré, diputades, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions previstes per a respectar la neutralitat política en els 
centres de menors tutelats
311-01319/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50808 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 08.11.2019

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, Noemí de la Calle Sifré, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 163 del Re-
glament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

El dia 19 d’octubre de 2019 es va publicar un tuit en xarxes socials mitjançant un 
tuit que feia referència a una entrevista que feia una periodista de TV3 a un educador 
social del Centre de Menors Balquer del municipi de Masnou, que es trobava en una 
manifestació de caràcter polític juntament amb uns menors tutelats per la DGAIA,  
tal com acreditem de la següent imatge en la qual es pot veure a aquests menors amb 
estelades i banderes berebers.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Què pensa fer el Departament de Treball, Afers Socials i Família per tal de 

respectar la neutralitat política en els centres tutelats de menors?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2019
Elisabeth Valencia Mimbrero, Noemí de la Calle Sifré, diputades, GP Cs
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions 
imposades a establiments i serveis per a la gent gran
314-05945/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 50397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la funció que té el Departament d’Afers Socials i Famílies de control 

i inspecció de la qualitat assistencial dels serveis que presten les residències i centres 
de dia a la gent gran: 

– Quantes sancions i de quin tipus s’han imposat contra establiments i serveis 
per a la gent gran?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incompliments 
detectats mitjançant les inspeccions de residències per a la gent 
gran
314-05946/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 50398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la funció que té el Departament d’Afers Socials i Famílies de control 

i inspecció de la qualitat assistencial dels serveis que presten les residències i centres 
de dia a la gent gran: 

– Quins són els incompliments detectats per la inspecció sobre les obligacions 
de les residències de garantir la salut, el benestar i la seguretat de les persones grans 
usuàries dels centres?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP



BOPC 467
15 de novembre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els maltractaments 
detectats mitjançant les inspeccions de residències i centres de dia 
per a la gent gran
314-05947/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 50399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la funció que té el Departament d’Afers Socials i Famílies de control 

i inspecció de la qualitat assistencial dels serveis que presten les residències i centres 
de dia a la gent gran: 

– Ha detectat la inspecció de l’ICASS casos de maltractaments als centres?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els establiments per 
a la gent gran sancionats per una inspecció
314-05948/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 50400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la funció que té el Departament d’Afers Socials i Famílies de control 

i inspecció de la qualitat assistencial dels serveis que presten les residències i centres 
de dia a la gent gran: 

– D’aquestes sancions, quins són els establiments sancionats? Amb quines san-
cions?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP



BOPC 467
15 de novembre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 133 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dret a la 
informació sobre la qualitat assistencial de les persones grans i llurs 
familiars
314-05949/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 50401 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la funció que té el Departament d’Afers Socials i Famílies de control 

i inspecció de la qualitat assistencial dels serveis que presten les residències i centres 
de dia a la gent gran: 

– Com garanteix el Departament d’Afers Socials el dret a la informació relativa 
a la qualitat assistencial a les persones grans i les seves famílies?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de les 
sancions administratives imposades als serveis d’atenció a la gent 
gran
314-05950/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 50402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la funció que té el Departament d’Afers Socials i Famílies de control 

i inspecció de la qualitat assistencial dels serveis que presten les residències i centres 
de dia a la gent gran: 

– Considera el Departament que existeix la necessitat de fer públiques les san-
cions administratives imposades als serveis d’atenció a la gent gran que vulneren la 
llei i els drets de les persones usuàries?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Fascicle quart



BOPC 467
15 de novembre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocultació dels 
incompliments legals de les empreses que gestionen serveis 
d’atenció a la gent gran
314-05951/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 50403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la funció que té el Departament d’Afers Socials i Famílies de control 

i inspecció de la qualitat assistencial dels serveis que presten les residències i centres 
de dia a la gent gran: 

– Considera el Departament d’Afers Socials que no publicar les sancions admi-
nistratives esdevé la col·laboració de l’Administració en l’ocultació dels incompli-
ments legals per part de les empreses gestores?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació 
d’un sistema de qualificació de les empreses que gestionen serveis 
d’atenció a la gent gran
314-05952/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 50404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la funció que té el Departament d’Afers Socials i Famílies de control 

i inspecció de la qualitat assistencial dels serveis que presten les residències i centres 
de dia a la gent gran: 

– Ha estudiat el Departament d’Afers Socials implantar un sistema de qualifica-
ció dels serveis per estrelles o punts, com es fa en altres països?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses en 
concepte «d’entreteniment» generades pel delegat del Govern als 
Estats Units i al Canadà durant el setembre i l’octubre del 2019
314-05953/12

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

Reg. 50439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

En dates recents ha estat coneguda la despesa pública originada pel Delegat del 
Govern de la Generalitat als Estats Units i al Canadà, Sr. Isidre Sala, en el càrrec 
des del 3 de setembre del 2019. En concret, el Delegat del Govern de la Generalitat 
als Estats Units i al Canadà ha presentat despeses de 9.452,44 dòlars en «entrete-
niment»; 4.095,79 dòlars en «dietes»; 2.275 dòlars en «telèfon»; 3.649,90 dòlars en 
«viatges a Washington, DC i a Nova York»; i 10.392,10 dòlars en «viatges a altres 
ciutats (Brussel·les, Barcelona)». Interessa saber a aquest diputat i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el detall de les despeses generades en concepte d’«entreteniment» per 
part del Delegat del Govern de la Generalitat als Estats Units i al Canadà durant els 
mesos de setembre i octubre? Quin era l’objectiu de cadascun dels actes que s’han 
portat a terme? (Desglossar les dades per conceptes)

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses en 
concepte de «dietes» generades pel delegat del Govern als Estats 
Units i al Canadà durant el setembre i l’octubre del 2019
314-05954/12

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

Reg. 50440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

En dates recents ha estat coneguda la despesa pública originada pel Delegat del 
Govern de la Generalitat als Estats Units i al Canadà, Sr. Isidre Sala, en el càrrec 
des del 3 de setembre del 2019. En concret, el Delegat del Govern de la Generalitat 
als Estats Units i al Canadà ha presentat despeses de 9.452,44 dòlars en «entrete-
niment»; 4.095,79 dòlars en «dietes»; 2.275 dòlars en «telèfon»; 3.649,90 dòlars en 
«viatges a Washington, DC i a Nova York»; i 10.392,10 dòlars en «viatges a altres 
ciutats (Brussel·les, Barcelona)». Interessa saber a aquest diputat i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quin és el detall de les despeses generades en concepte de «dietes» per part del 
Delegat del Govern de la Generalitat als Estats Units i al Canadà durant els mesos 
de setembre i octubre? (Desglossar les dades per conceptes)

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses en 
concepte de «telèfon» generades pel delegat del Govern als Estats 
Units i al Canadà durant el setembre i l’octubre del 2019
314-05955/12

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

Reg. 50441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

En dates recents ha estat coneguda la despesa pública originada pel Delegat del 
Govern de la Generalitat als Estats Units i al Canadà, Sr. Isidre Sala, en el càrrec 
des del 3 de setembre del 2019. En concret, el Delegat del Govern de la Generalitat 
als Estats Units i al Canadà ha presentat despeses de 9.452,44 dòlars en «entrete-
niment»; 4.095,79 dòlars en «dietes»; 2.275 dòlars en «telèfon»; 3.649,90 dòlars en 
«viatges a Washington, DC i a Nova York»; i 10.392,10 dòlars en «viatges a altres 
ciutats (Brussel·les, Barcelona)». Interessa saber a aquest diputat i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el detall de les despeses generades en concepte de «telèfon» per part 
del Delegat del Govern de la Generalitat als Estats Units i al Canadà durant els me-
sos de setembre i octubre? (Desglossar les dades per conceptes)

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses en 
concepte de «viatges a Washington DC i Nova York» generades pel 
delegat del Govern als Estats Units i al Canadà durant el setembre i 
l’octubre del 2019
314-05956/12

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

Reg. 50442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

En dates recents ha estat coneguda la despesa pública originada pel Delegat del 
Govern de la Generalitat als Estats Units i al Canadà, Sr. Isidre Sala, en el càrrec 
des del 3 de setembre del 2019. En concret, el Delegat del Govern de la Generalitat 



BOPC 467
15 de novembre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 137 

als Estats Units i al Canadà ha presentat despeses de 9.452,44 dòlars en «entrete-
niment»; 4.095,79 dòlars en «dietes»; 2.275 dòlars en «telèfon»; 3.649,90 dòlars en 
«viatges a Washington, DC i a Nova York»; i 10.392,10 dòlars en «viatges a altres 
ciutats (Brussel·les, Barcelona)». Interessa saber a aquest diputat i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el detall de les despeses generades en concepte de «viatges a Washington 
DC i Nova York» per part del Delegat del Govern de la Generalitat als Estats Units 
i al Canadà durant els mesos de setembre i octubre? Quin era l’objectiu de cadascun 
d’aquests viatges? (Desglossar les dades per viatges)

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses en 
concepte de «viatges a altres ciutats (Brussel·les i Barcelona)» 
generades pel delegat del Govern als Estats Units i al Canadà durant 
el setembre i l’octubre del 2019
314-05957/12

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

Reg. 50443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

En dates recents ha estat coneguda la despesa pública originada pel Delegat del 
Govern de la Generalitat als Estats Units i al Canadà, Sr. Isidre Sala, en el càrrec 
des del 3 de setembre del 2019. En concret, el Delegat del Govern de la Generalitat 
als Estats Units i al Canadà ha presentat despeses de 9.452,44 dòlars en «entrete-
niment»; 4.095,79 dòlars en «dietes»; 2.275 dòlars en «telèfon»; 3.649,90 dòlars en 
«viatges a Washington, DC i a Nova York»; i 10.392,10 dòlars en «viatges a altres 
ciutats (Brussel·les, Barcelona)». Interessa saber a aquest diputat i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el detall de les despeses generades en concepte de «viatges a altres 
ciutats (Brussel·les, Barcelona)» per part del Delegat del Govern de la Generalitat als 
Estats Units i al Canadà durant els mesos de setembre i octubre? Quin era l’objectiu 
de cadascun d’aquests viatges? (Desglossar les dades per viatges)

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses en 
«entreteniment», «dietes», «telèfons» i «viatges» dels delegats del 
Govern a l’exterior en el període 2017-2019
314-05958/12

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

Reg. 50444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la despesa en «entreteniment», «dietes», «telèfons» i «viatges», 

o similars, de cadascun dels i les delegades del Govern de la Generalitat a l’exterior, 
inclòs el de Madrid, durant els anys 2017, 2018 i 2019?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’afectació 
en els sectors industrial i del transport dels disturbis que van tenir 
lloc en diverses poblacions del Camp de Tarragona
314-05959/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 50483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

La semana del 14 al 18 de octubre del 2019 ha sido una semana en la que los 
catalanes hemos sufrido numerosos disturbios, episodios de violencia, cortes en las 
vías de comunicación, incendios en las calles de las ciudades y pueblos de Cataluña 
protagonizados por grupos organizados separatistas que utilizaron la intimidación 
y la violencia para sembrar la parálisis y el caos.

Interesa a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el grado de afectación que han provocado dichos disturbios, epi-

sodios de violencia, cortes en las vías de comunicación, incendios en el sector co-
mercial, en el sector industrial y en el sector del transporte tanto marítimo, como 
portuario y terrestre? Se solicita la información desglosada respecto de las siguien-
tes poblaciones: Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, Calafell, Valls y Montblanc.

Palacio del Parlamento, 23 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes dels 
disturbis del 14 al 18 d’octubre de 2019 en les reserves de viatges de 
l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials a la província de Tarragona
314-05960/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 50484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

La semana del 14 al 18 de octubre del 2019 ha sido una semana en la que los 
catalanes hemos sufrido numerosos disturbios, episodios de violencia, cortes en las 
vías de comunicación, incendios en las calles de las ciudades y pueblos de Cataluña 
protagonizados por grupos organizados separatistas que utilizaron la intimidación 
y la violencia para sembrar la parálisis y el caos.

Interesa a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué porcentaje respecto al nivel de ocupación del ejercicio anterior, ha 

afectado a las reservas de viajes del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales) en toda la provincia de Tarragona, los disturbios, episodios de violencia, cor-
tes en las vías de comunicación, incendios, acaecidos en esos días?

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Departamento de Empresa y Conocimiento 
para revertir dicha situación?

Palacio del Parlamento, 23 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes dels 
disturbis del 14 al 18 d’octubre de 2019 en les reserves turístiques a 
la província de Tarragona
314-05961/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 50485 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

La semana del 14 al 18 de octubre del 2019 ha sido una semana en la que los 
catalanes hemos sufrido numerosos disturbios, episodios de violencia, cortes en las 
vías de comunicación, incendios en las calles de las ciudades y pueblos de Cataluña 
protagonizados por grupos organizados separatistas que utilizaron la intimidación 
y la violencia para sembrar la parálisis y el caos.

Interesa a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué porcentaje se ha visto afectado el nivel de reservas turísticas en ho-

teles, apartamentos turísticos, hostales, albergues o campings, en toda la provincia 
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de Tarragona, los disturbios, episodios de violencia, cortes en las vías de comunica-
ción, incendios acaecidos en esos días?

– ¿Cuál es la variación porcentual con respecto al mismo período del ejercicio 
anterior?

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Departamento de Empresa y Conocimiento 
para revertir dicha situación?

Palacio del Parlamento, 23 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pernoctacions anul·lades a Tarragona, Reus, Cambrils i Salou del 14 
al 18 d’octubre de 2019
314-05962/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 50486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

La semana del 14 al 18 de octubre del 2019 ha sido una semana en la que los 
catalanes hemos sufrido numerosos disturbios, episodios de violencia, cortes en las 
vías de comunicación, incendios en las calles de las ciudades y pueblos de Cataluña 
protagonizados por grupos organizados separatistas que utilizaron la intimidación 
y la violencia para sembrar la parálisis y el caos.

Interesa a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el número de pernoctaciones anuladas en las poblaciones de Tar-

ragona, Reus, Cambrils y Salou en esa semana?
– ¿Cuál es la variación porcentual con respecto al mismo período del ejercicio 

anterior?
– ¿Qué medidas piensa adoptar el Departamento de Empresa y Conocimiento 

para revertir dicha situación?

Palacio del Parlamento, 23 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
creuers que s’han desviat del port de Tarragona per a atracar en 
altres ports del 14 al 18 d’octubre de 2019
314-05963/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 50487 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
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y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

La semana del 14 al 18 de octubre del 2019 ha sido una semana en la que los 
catalanes hemos sufrido numerosos disturbios, episodios de violencia, cortes en las 
vías de comunicación, incendios en las calles de las ciudades y pueblos de Cataluña 
protagonizados por grupos organizados separatistas que utilizaron la intimidación 
y la violencia para sembrar la parálisis y el caos.

Interesa a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos cruceros cuyo puerto de atraque elegido era el puerto de Tarrago-

na, han desviado su ruta para atracar en otros puertos del levante español en esa 
semana?

Palacio del Parlamento, 23 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’empreses afectades en la càrrega i descàrrega de mercaderies al 
port de Tarragona del 14 al 18 d’octubre de 2019
314-05964/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 50488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

La semana del 14 al 18 de octubre del 2019 ha sido una semana en la que los 
catalanes hemos sufrido numerosos disturbios, episodios de violencia, cortes en las 
vías de comunicación, incendios en las calles de las ciudades y pueblos de Cataluña 
protagonizados por grupos organizados separatistas que utilizaron la intimidación 
y la violencia para sembrar la parálisis y el caos.

Interesa a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas empresas han resultado afectadas en la carga y descarga de mercan-

cías en el puerto de Tarragona en esa semana?

Palacio del Parlamento, 23 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes en les 
empreses del port de Tarragona del seguiment de la vaga del 18 
d’octubre de 2019 pels estibadors
314-05965/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 50489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

La semana del 14 al 18 de octubre del 2019 ha sido una semana en la que los 
catalanes hemos sufrido numerosos disturbios, episodios de violencia, cortes en las 
vías de comunicación, incendios en las calles de las ciudades y pueblos de Cataluña 
protagonizados por grupos organizados separatistas que utilizaron la intimidación 
y la violencia para sembrar la parálisis y el caos.

Interesa a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo ha afectado la huelga secundada el 18 de octubre del 2019 por más del 

90% de los estibadores, a las empresas del Puerto de Tarragona?
– ¿Cuál ha sido el coste económico y de facturación para dichas empresas, como 

consecuencia de dicha huelga?

Palacio del Parlamento, 23 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum 
d’exportacions fetes a la província de Tarragona del 14 al 18 
d’octubre de 2019
314-05966/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 50490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

La semana del 14 al 18 de octubre del 2019 ha sido una semana en la que los 
catalanes hemos sufrido numerosos disturbios, episodios de violencia, cortes en las 
vías de comunicación, incendios en las calles de las ciudades y pueblos de Cataluña 
protagonizados por grupos organizados separatistas que utilizaron la intimidación 
y la violencia para sembrar la parálisis y el caos.

Interesa a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el volumen de exportaciones realizadas durante la semana del 14 

al 18 de octubre en la provincia de Tarragona?
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– ¿Cuál es la variación con respecto al mismo período del ejercicio anterior? Se 
solicita el desglose en cifras, volumen y porcentaje.

Palacio del Parlamento, 23 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi va haver 
problemes en el subministrament de materials a la província de 
Tarragona del 14 al 18 d’octubre de 2019
314-05967/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 50491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

La semana del 14 al 18 de octubre del 2019 ha sido una semana en la que los 
catalanes hemos sufrido numerosos disturbios, episodios de violencia, cortes en las 
vías de comunicación, incendios en las calles de las ciudades y pueblos de Cataluña 
protagonizados por grupos organizados separatistas que utilizaron la intimidación 
y la violencia para sembrar la parálisis y el caos.

Interesa a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha habido problemas en el suministro de materiales, piezas, o elementos de 

cualquier tipo, ya sean químicos, mecánicos, electrónicos o de cualquier otro tipo 
en la provincia de Tarragona?

– Si ha sido así, ¿cuál ha sido el volumen y porcentaje de los mismos? Se solicita 
el desglose por poblaciones.

Palacio del Parlamento, 23 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’empreses del complex petroquímic de Tarragona afectades pels 
disturbis del 14 al 18 d’octubre de 2019
314-05968/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 50492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento 
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

La semana del 14 al 18 de octubre del 2019 ha sido una semana en la que los 
catalanes hemos sufrido numerosos disturbios, episodios de violencia, cortes en las 
vías de comunicación, incendios en las calles de las ciudades y pueblos de Cataluña 
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protagonizados por grupos organizados separatistas que utilizaron la intimidación 
y la violencia para sembrar la parálisis y el caos.

Interesa a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas empresas del complejo petroquímico de Tarragona han resultado 

afectadas por los disturbios, episodios de violencia, cortes en las vías de comuni-
cación, incendios, ocurridos en las calles de la ciudad, durante la semana indicada?

Palacio del Parlamento, 23 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses 
que han hagut de tancar a la província de Tarragona pels disturbis 
produïts del 14 al 18 d’octubre de 2019
314-05969/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 50493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

La semana del 14 al 18 de octubre del 2019 ha sido una semana en la que los 
catalanes hemos sufrido numerosos disturbios, episodios de violencia, cortes en las 
vías de comunicación, incendios en las calles de las ciudades y pueblos de Cataluña 
protagonizados por grupos organizados separatistas que utilizaron la intimidación 
y la violencia para sembrar la parálisis y el caos.

Interesa a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene constancia el Govern de la Generalitat, y en particular el Departamento 

de Empresa y Conocimiento de que se hayan tenido que cerrar empresas y/o comer-
cios de toda la provincia de Tarragona, debido a los disturbios, episodios de violen-
cia, cortes en las vías de comunicación, incendios provocados la semana pasada?

Palacio del Parlamento, 23 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera 
d’Empresa i Coneixement s’ha reunit amb organitzacions 
empresarials, comercials i econòmiques de la província de Tarragona 
per a avaluar els danys produïts del 14 al 18 d’octubre de 2019
314-05970/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 50494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento 
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
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y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

La semana del 14 al 18 de octubre del 2019 ha sido una semana en la que los 
catalanes hemos sufrido numerosos disturbios, episodios de violencia, cortes en las 
vías de comunicación, incendios en las calles de las ciudades y pueblos de Cataluña 
protagonizados por grupos organizados separatistas que utilizaron la intimidación 
y la violencia para sembrar la parálisis y el caos.

Interesa a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha reunido la consellera del Departamento de Empresa y Conocimiento 

con las organizaciones empresariales, comerciales y económicas de la provincia de 
Tarragona para evaluar los daños económicos y materiales?

– En su defecto, ¿cuándo tiene previsto la consellera del Departamento de Em-
presa y Conocimiento hacer las reuniones con las organizaciones empresariales, 
comerciales y económicas de la provincia de Tarragona para evaluar los daños eco-
nómicos y materiales?

Palacio del Parlamento, 23 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es personarà 
com a acusació particular en les causes contra els detinguts per les 
destrosses que van tenir lloc a Tarragona del 14 al 18 d’octubre de 
2019
314-05971/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 50495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada, Martí Pachamé Barrera, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 
y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les 
sea contestada con respuesta escrita.

La semana del 14 al 18 de octubre del 2019 ha sido una semana en la que los 
catalanes hemos sufrido numerosos disturbios, episodios de violencia, cortes en las 
vías de comunicación, incendios en las calles de las ciudades y pueblos de Cataluña 
protagonizados por grupos organizados separatistas que utilizaron la intimidación 
y la violencia para sembrar la parálisis y el caos.

Interesa a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿El Govern de la Generalitat, y en particular el Departament de Empresa y 

Coneixement se va a personar como acusación particular, en las causas contra los 
detenidos por los graves destrozos y pérdidas económicas producidos en Tarragona 
en la citada semana?

Palacio del Parlamento, 23 de octubre de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, Martí Pachamé Barrera, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
evitar el tancament de l’escorxador d’aviram del grup Sada a Lleida
314-05972/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 50558 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

El pasado 22 de octubre de 2019, el Grupo Sada comunicó a sus trabajadores la 
intención de cerrar su matadero habilitado para el sacrificio y el despiece de aves 
que se encuentra ubicado en Lleida. El cierre de esta planta que se encuentra ubica-
do en el polígono «El Segre» y que cuenta con más de setenta años de historia, daría 
lugar al despido de las 260 personas que trabajan en él.

El Grupo Sada, es propiedad de la multinacional Nutreco y tiene actualmente en 
propiedad seis plantas de producción en España, desde donde venden a 7.000 clien-
tes en España, Portugal, Francia y Alemania.

En concreto, la planta de Lleida, lleva meses con producciones muy bajas en la 
línea de despiece y con el matadero sin operar, debido a que gran parte de la pro-
ducción el Grupo Sada la está derivando a su planta en Valencia.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué actuaciones está realizando el Govern para conseguir que no se cierre la 

planta de Lleida?

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2019 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la influència de la 
inestabilitat política i social i el tall de carreteres en la decisió del 
tancament de l’escorxador d’aviram del grup Sada a Lleida
314-05973/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 50559 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

El pasado 22 de octubre de 2019, el Grupo Sada comunicó a sus trabajadores la 
intención de cerrar su matadero habilitado para el sacrificio y el despiece de aves 
que se encuentra ubicado en Lleida. El cierre de esta planta que se encuentra ubica-
do en el polígono «El Segre» y que cuenta con más de setenta años de historia, daría 
lugar al despido de las 260 personas que trabajan en él.

El Grupo Sada, es propiedad de la multinacional Nutreco y tiene actualmente en 
propiedad seis plantas de producción en España, desde donde venden a 7.000 clien-
tes en España, Portugal, Francia y Alemania.

En concreto, la planta de Lleida, lleva meses con producciones muy bajas en la 
línea de despiece y con el matadero sin operar, debido a que gran parte de la pro-
ducción el Grupo Sada la está derivando a su planta en Valencia.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Considera el Govern que la inestabilidad política y social que ha ocasionado 
graves problemas de movilidad en toda Cataluña desde el día 14 de octubre, por los 
sucesivos cortes de carreteras ocasionados por los CDR, ha podido influir en la de-
cisión del cierre de la planta por parte de la empresa?

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2019 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives 
d’ocupació per e les 260 persones afectades pel tancament de 
l’escorxador d’aviram del grup Sada a Lleida
314-05974/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 50560 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

El pasado 22 de octubre de 2019, el Grupo Sada comunicó a sus trabajadores la 
intención de cerrar su matadero habilitado para el sacrificio y el despiece de aves 
que se encuentra ubicado en Lleida. El cierre de esta planta que se encuentra ubica-
do en el polígono «El Segre» y que cuenta con más de setenta años de historia, daría 
lugar al despido de las 260 personas que trabajan en él.

El Grupo Sada, es propiedad de la multinacional Nutreco y tiene actualmente en 
propiedad seis plantas de producción en España, desde donde venden a 7.000 clien-
tes en España, Portugal, Francia y Alemania.

En concreto, la planta de Lleida, lleva meses con producciones muy bajas en la 
línea de despiece y con el matadero sin operar, debido a que gran parte de la pro-
ducción el Grupo Sada la está derivando a su planta en Valencia.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene el Govern algún plan alternativo de ocupación para las 260 personas 

afectadas –teniendo en cuenta que algunas de ellas llevan treinta años trabajando en 
la citada planta– y se pueden ver abocadas a paros de larga duración?

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2019 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments de 
la Generalitat, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació i el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya a 
l’empresa International Bussines Machines del 2015 ençà
314-05975/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 50580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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: 
– Relación de los pagos efectuados por la Generalitat de Cataluña, el Centro de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de Cataluña (CTTI) o el Cen-
tro de Seguridad de la Información de Cataluña a la empresa International Business 
Machines SA desde el 2015 hasta la actualidad. Se solicita la información desglo-
sada por años.

Palacio del Parlamento, 5 de noviembre de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments de 
la Generalitat, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació i el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya a 
l’empresa IBM Global Services España del 2015 ençà
314-05976/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 50581 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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: 
– Relación de los pagos efectuados por la Generalitat de Cataluña, el Centro de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de Cataluña (CTTI) o el Cen-
tro de Seguridad de la Información de Cataluña a la empresa IBM Global Services 
España SA desde el 2015 hasta la actualidad. Se solicita la información desglosada 
por años.

Palacio del Parlamento, 5 de noviembre de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments de 
la Generalitat, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació i el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya a 
l’empresa T-Systems ITC Iberia del 2015 ençà
314-05977/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 50582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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: 
– Relación de los pagos efectuados por la Generalitat de Cataluña, el Centro de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de Cataluña (CTTI) o el Cen-
tro de Seguridad de la Información de Cataluña a la empresa T-Systems ITC Iberica 
desde el 2015 hasta la actualidad. Se solicita la información desglosada por años.

Palacio del Parlamento, 5 de noviembre de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments de 
la Generalitat, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació i el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya a 
l’empresa DXC Technology Spain del 2015 ençà
314-05978/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 50583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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: 
– Relación de los pagos efectuados por la Generalitat de Cataluña, el Centro 

de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de Cataluña (CTTI) o el 
Centro de Seguridad de la Información de Cataluña a la empresa DXC Technology 
Spain SA desde el 2015 hasta la actualidad. Se solicita la información desglosada 
por años.

Palacio del Parlamento, 5 de noviembre de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi del cost 
econòmic de les propostes plantejades en els àmbits del Pacte 
contra la segregació escolar a Catalunya
314-05979/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Dilluns dia 4 de novembre de 2019 el Síndic de Greuges va lliurar al Departa-
ment d’Educació el Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya amb mesures en 
diferents àmbits per combatre la segregació escolar. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– Disposa el Departament d’Educació d’una anàlisi del cost econòmic de les 
diferents propostes plantejades en el document, en els nou àmbits presentats? (Se’n 
demana còpia, desglossada pels diferents àmbits)

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic i 
pressupostari estimat de les mesures plantejades en el Pacte contra 
la segregació escolar a Catalunya
314-05980/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Dilluns dia 4 de novembre de 2019 el Síndic de Greuges va lliurar al Departa-
ment d’Educació el Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya amb mesures en 
diferents àmbits per combatre la segregació escolar. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el cost econòmic i pressupostari que estima el Departament d’Educa-
ció de les diferents mesures que es plantegen en el pacte contra la segregació con-
sensuat en les diferents comissions d’estudi impulsades pel Síndic de Greuges? (Es 
demana desglossar les dades per mesures, cost i pressupost)

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
pressupostària per a desenvolupar el Pacte contra la segregació 
escolar a Catalunya
314-05981/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Dilluns dia 4 de novembre de 2019 el Síndic de Greuges va lliurar al Departa-
ment d’Educació el Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya amb mesures en 
diferents àmbits per combatre la segregació escolar. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– Quina previsió pressupostària fa el Departament d’Educació de cara al proper 
exercici pressupostari i també en un marc plurianual per desenvolupar el Pacte con-
tra la Segregació Escolar a Catalunya?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
pressupostària per a donar compliment a les mocions i resolucions 
parlamentàries de la legislatura actual relatives a la segregació 
escolar a Catalunya
314-05982/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Dilluns dia 4 de novembre de 2019 el Síndic de Greuges va lliurar al Departa-
ment d’Educació el Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya amb mesures en 
diferents àmbits per combatre la segregació escolar. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– Quina previsió pressupostària fa el Departament d’Educació de cara al proper 
exercici pressupostari per donar compliment a les mocions i resolucions aprovades 
pel Parlament de Catalunya en l’actual legislatura que aborden el problema de la se-
gregació escolar?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya que estan 
condicionades a l’aprovació de nous pressupostos
314-05983/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Dilluns dia 4 de novembre de 2019 el Síndic de Greuges va lliurar al Departa-
ment d’Educació el Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya amb mesures en 
diferents àmbits per combatre la segregació escolar. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– Quines de les mesures que integra el Pacte contra la Segregació Escolar a Ca-
talunya tenen el seu compliment o desenvolupament efectiu condicionat a l’aprova-
ció de nous pressupostos? (Es demana especificar la informació per àmbits)

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures del 
Pacte contra la segregació escolar a Catalunya que no es podran 
desenvolupar el curs 2020-21 si no s’aproven nous pressupostos
314-05984/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50599 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Dilluns dia 4 de novembre de 2019 el Síndic de Greuges va lliurar al Departa-
ment d’Educació el Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya amb mesures en 
diferents àmbits per combatre la segregació escolar. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– Quines de les mesures del Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya no 
es podran desenvolupar durant el curs 2020-21 si no s’aprova un nou pressupost de 
la Generalitat abans del primer trimestre de 2020?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes i 
mesures del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya que es 
podran fer efectives el curs vinent
314-05985/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Dilluns dia 4 de novembre de 2019 el Síndic de Greuges va lliurar al Departa-
ment d’Educació el Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya amb mesures en 
diferents àmbits per combatre la segregació escolar. Interessa saber a aquesta dipu-
tada i al seu grup parlamentari: 

– Quines de les propostes i mesures contingudes en el Pacte contra la Segregació 
Escolar a Catalunya creu el Departament d’Educació que es podran fer efectives el 
proper curs escolar?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació dels 
danys directes a les explotacions agràries per les pluges torrencials 
del 22 i el 23 d’octubre de 2019
314-05986/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
para que les sea contestada con respuesta escrita.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situa-
ciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué evaluación de daños directos a explotaciones agrarias se han realizado 

por parte del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts directes als 
productors afectats per les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre 
de 2019
314-05987/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
para que les sea contestada con respuesta escrita.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situa-
ciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué ayudas directas a los productores tiene previsto el Departament d’Agri-

cultura Ramaderia i Pesca?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
pressupostàries que es destinaran a pal·liar els efectes de les pluges 
torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019 en l’activitat agrària
314-05988/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
para que les sea contestada con respuesta escrita.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situa-
ciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué partidas presupuestarias se piensan dedicar, total o parcialmente, a rever-

tir los efectos de estas inundaciones sobre la actividad agraria?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els danys en les 
infraestructures agràries causats per les pluges torrencials del 22 i el 
23 d’octubre de 2019
314-05989/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
para que les sea contestada con respuesta escrita.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situa-
ciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué daños se han producido en infraestructuras agrarias?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en 
infraestructures agràries que es retardaran per a destinar-ne el 
pressupost a pal·liar els danys de les pluges torrencials del 22 i el 23 
d’octubre de 2019
314-05990/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
para que les sea contestada con respuesta escrita.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situa-
ciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Qué inversiones en el ámbito de infraestructuras agrarias se verán retrasadas 
por motivo de destinar su presupuesto a revertir o compensar los daños producidos 
por las inundaciones?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es retardarà la 
modernització i la implantació de regs dels canals d’Urgell i Xerta-
Sénia
314-05991/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
para que les sea contestada con respuesta escrita.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situa-
ciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se retrasará la modernización de riegos como los del Canal de l’Urgell? ¿Y la 

nueva implantación de riegos del Canal Xerta-Sènia?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import i el temps 
necessaris per a restablir el funcionament de les infraestructures 
viàries afectades per les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 
2019
314-05992/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
para que les sea contestada con respuesta escrita.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
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los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situa-
ciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué necesidades económicas y temporales se requieren para restablecer el 

correcto funcionamiento de las infraestructuras viarias?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les necessitats 
pressupostàries per a restablir el funcionament de les 
infraestructures hidràuliques
314-05993/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
para que les sea contestada con respuesta escrita.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situa-
ciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué necesidades presupuestarias se requieren para restablecer el correcto fun-

cionamiento de las infraestructuras hidráulicas?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la vegetació 
espontània dels llits fluvials ha agreujat els efectes de les pluges 
torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
314-05994/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
para que les sea contestada con respuesta escrita.
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Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situa-
ciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– ¿La vegetación espontánea no deseada existente en los cauces de ríos, rieras y 

barrancos ha agravado los efectos de la crecida?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de 
conservació i manteniment dels cursos fluvials afectats per les 
pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
314-05995/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
para que les sea contestada con respuesta escrita.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situ-
aciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– ¿Los troncos, vegetación y otros materiales arrastrados por el agua se han acu-

mulado en puentes y aliviaderos provocando el colapso y rotura de puentes, pasare-
las y otros servicios?

– En relación con la pregunta anterior, ¿cuál era el estado de conservación y 
mantenimiento hidráulico de los torrentes, barrancos, rieras y ríos que se han visto 
afectados por las lluvias torrenciales?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els danys globals 
produïts per les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019 
haurien estat menors amb els llits fluvials nets
314-05996/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
para que les sea contestada con respuesta escrita.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situa-
ciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– ¿Los daños globales hubieran sido menores en el caso de estar los cauces total-

mente libres de árboles, zarzas, cañas o cualquier otra vegetación?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques de 
desbrossament dels llits fluvials per a millorar el pas de l’aigua
314-05997/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
para que les sea contestada con respuesta escrita.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situa-
ciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se está valorando, por parte del Departament de Territori i Sostenibilitat, la 

mejora de las tareas de desbroce de estos cauces con la finalidad de mejorar el flujo 
del agua y minimizar los daños por inundación?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
que s’hauria de destinar a conservar la capacitat hidràulica de les 
conques interiors
314-05998/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 50671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Marina Bravo Sobrino, portavoz 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta 
para que les sea contestada con respuesta escrita.

Después de los episodios de lluvias torrenciales ocurridos el 22 y 23 de octubre 
y las inundaciones en varios puntos de la geografía catalana, es necesario evaluar 
los daños y las consecuencias directas e indirectas de los mismos, las causas y las 
posibilidades de actuar tanto para paliar los daños como para prevenir que, en situa-
ciones similares futuras, las afectaciones sean las mínimas posibles.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué importe debería destinarse en los presupuestos para conservar al 100% 

la capacidad hidráulica de las cuencas interiores?

Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2019 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado; Marina Bravo Sobrino, porta-

voz adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vacunes antigripals que va adquirir per a la campanya de vacunació 
2018-2019
314-05999/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50762 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

Segons dades de la Guia Tècnica per a la campanya de vacunació antigripal 
2019-2020, la Generalitat ha adquirit 1.220.000 dosis de vacunes contra la grip, 
1.200.000 trivalents i 20.000 tetravalents. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Quantes dosis de vacunes contra la grip va adquirir el Govern per la campanya 
de vacunació antigripal 2018-2019?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units



BOPC 467
15 de novembre de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 161 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
addicional de vacunes antigripals adquirides per a la campanya de 
vacunació 2019-2020
314-06000/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50763 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

Segons dades de la Guia Tècnica per a la campanya de vacunació antigripal 
2019-2020, la Generalitat ha adquirit 1.220.000 dosis de vacunes contra la grip, 
1.200.000 trivalents i 20.000 tetravalents. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– En cas que hi hagi hagut un augment en la compra de dosis respecte la campa-
nya de vacunació anterior, quantes dosis addicionals s’han adquirit? Amb aquestes 
dosis, quins objectius de cobertura té previst assolir el Govern?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible reducció 
del nombre de visites a urgències a causa de la grip per haver 
adquirit un nombre determinat de vacunes antigripals per a la 
campanya de vacunació 2019-2020
314-06001/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

Segons dades de la Guia Tècnica per a la campanya de vacunació antigripal 
2019-2020, la Generalitat ha adquirit 1.220.000 dosis de vacunes contra la grip, 
1.200.000 trivalents i 20.000 tetravalents. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Creu el Govern que amb l’adquisició d’aquesta quantitat de vacunes es reduiran 
les visites a urgències causades per la grip?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de vacunació 
antigripal que creu que s’aconseguirà en la campanya de vacunació 
2019-2020
314-06002/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

Segons dades de la Guia Tècnica per a la campanya de vacunació antigripal 
2019-2020, la Generalitat ha adquirit 1.220.000 dosis de vacunes contra la grip, 
1.200.000 trivalents i 20.000 tetravalents. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Quin índex de vacunació antigripal creu el Govern que s’aconseguirà en la 
campanya de vacunació contra la grip que va començar el 28 d’octubre de 2019?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió dels 
objectius de resultats en salut en l’avaluació de les campanyes de 
vacunació antigripal
314-06003/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

Segons dades de la Guia Tècnica per a la campanya de vacunació antigripal 
2019-2020, la Generalitat ha adquirit 1.220.000 dosis de vacunes contra la grip, 
1.200.000 trivalents i 20.000 tetravalents. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Per avaluar els resultats de les campanyes de vacunació antigripal, inclou el 
Govern a més dels objectius de cobertura, els objectius sobre resultats en salut? En 
cas negatiu, per quin motiu?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que es 
duen a terme per a fomentar la vacunació antigripal
314-06004/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

Segons dades de la Guia Tècnica per a la campanya de vacunació antigripal 
2019-2020, la Generalitat ha adquirit 1.220.000 dosis de vacunes contra la grip, 
1.200.000 trivalents i 20.000 tetravalents. Interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Quines mesures s’estan duent a terme per fomentar la vacunació antigripal a 
Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de posar 
en marxa el Pla integral d’urgències de Catalunya per a la campanya 
de vacunació antigripal 2019-2020
314-06005/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern posar en marxa el Pla Integral d’Urgències de Catalunya 

(PIUC) per la campanya de vacunació antigripal 2019-2020?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar els recursos econòmics i humans del Pla integral 
d’urgències de Catalunya per a fer front a la grip d’enguany
314-06006/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern incrementar els recursos econòmics i humans destinats al 

Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC) per fer front la campanya de la grip 
d’enguany?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar els recursos destinats a l’atenció primària per a fer 
front a la grip d’enguany
314-06007/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 50770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern incrementar els recursos destinats a l’atenció primària per 

fer front la campanya de la grip d’enguany?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la 
retallada pressupostària del Departament de Cultura
314-06008/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 50809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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El pasado mes de agosto el Departament d’Economia de la Generalitat de Cata-
luña anunciaba una serie de medidas presupuestarias que también afectan al Depar-
tament de Cultura, comportando recortes en equipamientos y actividades culturales 
que han visto modificada su programación para reajustar sus cuentas y adaptarse al 
tijeretazo presupuestario.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el importe total del recorte presupuestario realizado por el Departa-

ment de Cultura?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies 
pressupostàries afectades per les retallades dels departaments de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i de Cultura
314-06009/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 50810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El pasado mes de agosto el Departament d’Economia de la Generalitat de Cata-
luña anunciaba una serie de medidas presupuestarias que también afectan al Depar-
tament de Cultura, comportado recortes en equipamientos y actividades culturales 
que han visto modificada su programación para reajustar sus cuentas y adaptarse al 
tijeretazo presupuestario.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las líneas presupuestarias afectadas por los recortes?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista 
d’equipaments culturals amb participació de la Generalitat afectats 
per la retallada pressupostària del Departament de Cultura
314-06010/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 50811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El pasado mes de agosto el Departament d’Economia de la Generalitat de Cata-
luña anunciaba una serie de medidas presupuestarias que también afectan al Depar-
tamente de Cultura, comportado recortes en equipamientos y actividades culturales 
que han visto modificada su programación para reajustar sus cuentas y adaptarse al 
tijeretazo presupuestario.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el listado de equipamientos culturales con participación de la Gene-

ralitat de Cataluña afectados por dichos recortes?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació de 
la retallada pressupostària del Departament de Cultura en els 
equipaments culturals amb participació de la Generalitat
314-06011/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 50812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El pasado mes de agosto el Departament d’Economia de la Generalitat de Cata-
luña anunciaba una serie de medidas presupuestarias que también afectan al Depar-
tament de Cultura, comportado recortes en equipamientos y actividades culturales 
que han visto modificada su programación para reajustar sus cuentas y adaptarse al 
tijeretazo presupuestario.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la afectación económica del recorte presupuestario en cada equipami-

ento cultural con participación de la Generalitat de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la 
consellera de Cultura amb els sectors i associacions culturals per a 
explicar-los les retallades pressupostàries
314-06012/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 50813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El pasado mes de agosto el Departament d’Economia de la Generalitat de Cata-
luña anunciaba una serie de medidas presupuestarias que también afectan al Depar-
tament de Cultura, comportando recortes en equipamientos y actividades culturales 
que han visto modificada su programación para reajustar sus cuentas y adaptarse al 
tijeretazo presupuestario.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha reunido la Consellera de Cultura con los principales sectores y asocia-

ciones culturales para explicar cuáles son los recortes?
– ¿Cuáles han sido las reuniones mantenidas y en qué fecha?
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– ¿Cuál ha sido el contenido de las reuniones?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com la 
retallada pressupostària del Departament de Cultura ha afectat les 
programacions dels equipaments culturals
314-06013/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 50814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El pasado mes de agosto el Departament d’Economia de la Generalitat de Cata-
luña anunciaba una serie de medidas presupuestarias que también afectan al Depar-
tament de Cultura, comportando recortes en equipamientos y actividades culturales 
que han visto modificada su programación para reajustar sus cuentas y adaptarse al 
tijeretazo presupuestario.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo ha afectado el recorte presupuestario a las programaciones de cada 

equipamiento cultural?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les cancel·lacions 
i reprogramacions en els equipaments culturals per la retallada 
pressupostària del Departament de Cultura
314-06014/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 50815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El pasado mes de agosto el Departament d’Economia de la Generalitat de Cata-
luña anunciaba una serie de medidas presupuestarias que también afectan al Depar-
tament de Cultura, comportando recortes en equipamientos y actividades culturales 
que han visto modificada su programación para reajustar sus cuentas y adaptarse al 
tijeretazo presupuestario.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles han sido las cancelaciones o reprogramaciones que ha sufrido cada 

equipamiento cultural debido a los recortes previstos?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’intoxicacions alimentàries que han tingut lloc en menjadors de 
centres escolars els cursos 2017-2018 i 2018-2019
314-06015/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 50816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Todos los años se producen diversas intoxicaciones alimentarias en los comedo-
res escolares, una de las últimas de estas intoxicaciones alimentarias de las que he-
mos tenido noticia se está investigando por parte de los Técnicos de la Agencia de 
Salud Pública de Catalunya en Girona, exactamente por un brote de gastroenteritis 
que ha afectado a 41 niños y a un profesor de la Escola Petit Plançó d’Olot, en el que 
todo indica que el brote fue provocado por la bacteria salmonella. Según el Decreto 
160/1996, de 14 de mayo, por el cual se regula el servicio escolar de comedor en los 
centros docentes públicos de titularidad del Departament d’Ensenyament, en su ar-
tículo 20 determina que corresponde a los Departamentos d’Ensenyament y de Salut 
en uso de sus respectivas competencias, llevar a término la inspección del servicio 
escolar de comedor.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas intoxicaciones alimentarias tiene constancia el Departament d’Edu-

cació que se han producido en los comedores de los centros escolares en los cursos 
2017-2018 y 2018-2019?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afectats 
per la intoxicació alimentària en una escola d’Olot (Garrotxa)
314-06016/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 50817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Todos los años se producen diversas intoxicaciones alimentarias en los comedo-
res escolares, una de las últimas de estas intoxicaciones alimentarias de las que he-
mos tenido noticia se está investigando por parte de los Técnicos de la Agencia de 
Salud Pública de Catalunya en Girona, exactamente por un brote de gastroenteritis 
que ha afectado a 41 niños y a un profesor de la Escola Petit Plançó d’Olot, en el que 
todo indica que el brote fue provocado por la bacteria salmonella. Según el Decreto 
160/1996, de 14 de mayo, por el cual se regula el servicio escolar de comedor en los 
centros docentes públicos de titularidad del Departament d’Ensenyament, en su ar-
tículo 20 determina que corresponde a los Departamentos d’Ensenyament y de Salut 
en uso de sus respectivas competencias, llevar a término la inspección del servicio 
escolar de comedor.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el número de afectados totales que hubo en estas intoxicaciones ali-

mentarias?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha fet cap 
informe respecte a la intoxicació alimentària en una escola d’Olot 
(Garrotxa)
314-06017/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 50818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Una de las últimas de estas intoxicaciones alimentarias de la que se hemos te-
nido noticia se está investigando por parte de los Técnicos de la Agencia de Salud 
Pública de Catalunya en Girona, exactamente por un brote de gastroenteritis que 
ha afectado a 41 niños y a un profesor de la Escola Petit Plançó d’Olot, todo indica 
que el brote fue provocado por la bacteria salmonella. Según el Decreto 160/1996, 
de 14 de mayo, por el cual se regula el servicio escolar de comedor en los centros 
docentes públicos de titularidad del Departament d’Ensenyament, en su artículo 20 
determina que corresponde al Departament d’Ensenyament y al de Salut en uso de 
sus respectivas competencias, llevar a término la inspección del servicio escolar del 
comedor.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se ha realizado un informe por parte del organismo competente de los hechos 

sucedidos? En dicho informe, ¿se ha especificado el grado de afectación que tuvo 
en las personas afectadas?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions fetes als centres escolars els cursos 2017-2018 i 2018-
2019
314-06018/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 50819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Una de las últimas de estas intoxicaciones alimentarias de la que se hemos te-
nido noticia se está investigando por parte de los Técnicos de la Agencia de Salud 
Pública de Catalunya en Girona, exactamente por un brote de gastroenteritis que ha 
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afectado a 41 niños y a un profesor de la Escola Petit Plançó d’Olot, todo indica que 
el brote fue provocado por la bacteria salmonella. Según el Decreto 160/1996, de 14 
de mayo, por el cual se regula el servicio escolar de comedor en los centros docentes 
públicos de titularidad del Departament d’Ensenyament en su artículo 20 determina 
que corresponde al Departament d’Ensenyament y al de Salut en uso de sus respec-
tivas competencias, llevar a término la inspección del servicio escolar del comedor.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas inspecciones llevó a cabo el Departament correspondiente en los cur-

sos 2017-2018 y 2018-2019?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients oberts per deficiències en la higiene, en la seguretat 
sanitària dels locals, en les instal·lacions i en els processos 
alimentaris
314-06019/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 50820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Una de las últimas de estas intoxicaciones alimentarias de la que se hemos te-
nido noticia se está investigando por parte de los Técnicos de la Agencia de Salud 
Pública de Catalunya en Girona, exactamente por un brote de gastroenteritis que ha 
afectado a 41 niños y a un profesor de la Escola Petit Plançó d’Olot, todo indica que 
el brote fue provocado por la bacteria salmonella. Según el Decreto 160/1996, de 14 
de mayo, que regula el servicio escolar de comedor en los centros docentes públi-
cos de titularidad del Departament d’Ensenyament, en su artículo 20 determina que 
corresponde al Departament d’Ensenyament y el de Salut en uso de sus respectivas 
competencias, llevar a término la inspección del servicio escolar del comedor.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos expedientes se abrieron por deficiencias en la higiene, en la seguri-

dad sanitaria de locales, en las instalaciones y en sus anexos, o en los procesos o en 
los productos y substancias que se derivan, o en los procedimientos de autocontrol 
eficaces para garantizar la seguridad sanitaria? ¿Cuántos terminaron en sanciones?

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
afectats pels expedients oberts per deficiències en la higiene, en la 
seguretat sanitària dels locals, en les instal·lacions i en els processos 
alimentaris
314-06020/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 50821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Una de las últimas de estas intoxicaciones alimentarias de la que se hemos te-
nido noticia se está investigando por parte de los Técnicos de la Agencia de Salud 
Pública de Catalunya en Girona, exactamente por un brote de gastroenteritis que 
ha afectado a 41 niños y a un profesor de la Escola Petit Plancó d’Olot, todo indica 
que el brote fue provocado por la bacteria salmonella. Según el Decreto 160/1996, 
de 14 de mayo, por el cual se regula el servicio escolar de comedor en los centros 
docentes públicos de titularidad del Departament d’Ensenyament, en su artículo 20 
determina que corresponde al Departament d’Ensenyament y el de Salut, en uso de 
sus respectivas competencias, llevar a término la inspección del servicio escolar del 
comedor.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles fueron los centros o empresas afectados por estos expedientes?
En este caso detallar  empresa y centro escolar afectado, número de personas 

afectadas, grado de afectación de las personas, informe resultado de la investigación 
sobre las causas de la intoxicación, y medidas aplicadas o sugeridas en ese caso par-
ticular para evitar que se repita la situación.

Palacio del Parlamento, 28 de octubre de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta als danys ocasionats per les pluges torrencials del 22 i 23 d’octubre de 2019
	310-00241/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Reial decret llei 14/2019, pel qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions
	310-00242/12
	Anunci: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l’empresa catalana
	310-00243/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el cop digital
	310-00244/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva estratègia amb relació a les reformes laborals i les sentències del Tribunal Constitucional que discriminen els treballadors malalts
	310-00245/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva estratègia pel que fa a la desaparició forçada de menors
	310-00246/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta a les dones víctimes de la violència masclista
	310-00247/12
	Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència masclista
	310-00248/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el copagament encobert a les escoles públiques per mitjà de quotes a les associacions de mares i pares d’alumnes
	310-00249/12
	Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00141/12
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00142/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00143/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00144/12
	Anunci: GP JxCat

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00145/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00146/12
	Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP


	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nombre d’usuaris del menjador escolar a l’Alt Camp durant el curs 2018-2019
	311-01237/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nombre d’usuaris del menjador escolar al Baix Penedès durant el curs 2018-2019
	311-01238/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nombre d’usuaris del menjador escolar al Baix Camp durant el curs 2018-2019
	311-01239/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nombre d’usuaris del menjador escolar al Tarragonès durant el curs 2018-2019
	311-01240/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nombre d’usuaris del menjador escolar a les Terres de l’Ebre durant el curs 2018-2019
	311-01241/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nombre d’usuaris del transport escolar a l’Alt Camp durant el curs 2018-2019
	311-01242/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nombre d’usuaris del transport escolar al Baix Camp durant el curs 2018-2019
	311-01243/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nombre d’usuaris del transport escolar al Baix Penedès durant el curs 2018-2019
	311-01244/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nombre d’usuaris del transport escolar al Tarragonès durant el curs 2018-2019
	311-01245/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost total i el nombre d’usuaris del transport escolar a les Terres de l’Ebre durant el curs 2018-2019
	311-01246/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults a l’Alt Camp per al curs 2019-2020
	311-01247/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults al Baix Camp per al curs 2019-2020
	311-01248/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults al Baix Penedès per al curs 2019-2020
	311-01249/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults al Tarragonès per al curs 2019-2020
	311-01250/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció en l’educació per a adults a les Terres de l’Ebre per al curs 2019-2020
	311-01251/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció a P3 o a primer d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà o 
	311-01252/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció a P3 o a primer d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà o 
	311-01253/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció a P3 o a primer d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà o 
	311-01254/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció a P3 o a primer d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà o 
	311-01255/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de sol·licitants que han obtingut plaça en primera opció a P3 o a primer d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, de batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà o 
	311-01256/12
	Anunci: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca d’assistència a classe i l’elaboració de pancartes de contingut polític per alguns alumnes de l’Escola Proa, de Barcelona
	311-01264/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presa de posició del compte oficial de l’Escola Joan Juncadella, de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), a favor d’unes piulades de contingut polític
	311-01266/12
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presa de posició del compte oficial de l’Escola La Vinyala, de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), a favor d’unes piulades de contingut polític
	311-01267/12
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presa de posició del compte oficial de l’Escola La Guàrdia, de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), a favor d’unes piulades de contingut polític
	311-01268/12
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si alguns professors de l’Institut Vallvera, de Salt (Gironès), van abandonar les classes el 21 d’octubre de 2019
	311-01269/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes arran del possible abandonament de les classes per alguns professors de l’Institut Vallvera, de Salt (Gironès), el 21 d’octubre de 2019
	311-01270/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els professors de l’Institut Vallvera, de Salt (Gironès), en cas que abandonessin les classes el 21 d’octubre de 2019, van presentar cap justificant
	311-01271/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els professors de diversos instituts van abandonar les classes el 21 d’octubre de 2019
	311-01272/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions polititzades d’alguns alumnes de l’Escola Xirinacs, de Barcelona
	311-01273/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions del Departament d’Educació perquè els centres escolars mantinguin la neutralitat
	311-01274/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la lleialtat institucional de Televisió de Catalunya al Cos de Mossos d’Esquadra arran dels apel·latius amb què se’ls va anomenar en el programa de TV3 «Està passant»
	311-01275/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atemptat a l’honor del Cos de Mossos d’Esquadra pels apel·latius amb què se’ls va anomenar en el programa de TV3 «Està passant»
	311-01276/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la passivitat davant els apel·latius amb què es van anomenar els membres del Cos de Mossos d’Esquadra en el programa de TV3 «Està passant»
	311-01277/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures davant la degradació de l’honor i la professionalitat sofertes pel Cos de Mossos d’Esquadra pels apel·latius amb què se’ls va anomenar en el programa de TV3 «Està passant»
	311-01278/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adequació al servei públic dels apel·latius amb què es van anomenar els membres del Cos de Mossos d’Esquadra en el programa de TV3 «Està passant»
	311-01279/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que adoptarà arran dels apel·latius amb què es van anomenar els membres del Cos de Mossos d’Esquadra en el programa de TV3 «Està passant»
	311-01280/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la deshumanització dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra arran dels apel·latius amb què se’ls va anomenar en el programa de TV3 «Està passant»
	311-01281/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a evitar el tancament de l’escorxador d’aviram del grup Sada a Lleida
	311-01298/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la influència de la inestabilitat política i social i el tall de carreteres en la decisió del tancament de l’escorxador d’aviram del grup Sada a Lleida
	311-01299/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les alternatives d’ocupació per a les 260 persones afectades pel tancament de l’escorxador d’aviram del grup Sada a Lleida
	311-01300/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació dels danys directes a les explotacions agràries per les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
	311-01301/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ajuts directes als productors afectats per les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
	311-01302/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les partides pressupostàries que es destinaran a pal·liar els efectes de les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019 en l’activitat agrària
	311-01303/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els danys en les infraestructures agràries causats per les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
	311-01304/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inversions en infraestructures agràries que es retardaran per a destinar-ne el pressupost a pal·liar els danys de les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
	311-01305/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si es retardarà la modernització i la implantació de regs dels canals d’Urgell i Xerta-Sénia
	311-01306/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import i el temps necessaris per a restablir el funcionament de les infraestructures viàries afectades per les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
	311-01307/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les necessitats pressupostàries per a restablir el funcionament de les infraestructures hidràuliques
	311-01308/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la vegetació espontània dels llits fluvials ha agreujat els efectes de les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
	311-01309/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat de conservació i manteniment dels cursos fluvials afectats per les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019
	311-01310/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els danys globals produïts per les pluges torrencials del 22 i el 23 d’octubre de 2019 haurien estat menors amb els llits fluvials nets
	311-01311/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les tasques de desbrossament dels llits fluvials per a millorar el pas de l’aigua
	311-01312/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost que s’hauria de destinar a conservar la capacitat hidràulica de les conques interiors
	311-01313/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions dels educadors socials i sobre l’autorització per a portar menors tutelats del Centre de Menors Balquer a manifestacions de caràcter polític
	311-01314/12
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’obertura d’una investigació sobre la presència d’un educador social d’un centre de menors i de menors tutelats en una manifestació de caràcter polític
	311-01315/12
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la participació de menors tutelats en manifestacions de caràcter polític
	311-01316/12
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a evitar que els educadors socials participin en manifestacions de caràcter polític amb menors tutelats
	311-01317/12
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions dels educadors socials
	311-01318/12
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per a respectar la neutralitat política en els centres de menors tutelats
	311-01319/12
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, juntament amb una altra diputada del GP Cs


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions imposades a establiments i serveis per a la gent gran
	314-05945/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incompliments detectats mitjançant les inspeccions de residències per a la gent gran
	314-05946/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els maltractaments detectats mitjançant les inspeccions de residències i centres de dia per a la gent gran
	314-05947/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els establiments per a la gent gran sancionats per una inspecció
	314-05948/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dret a la informació sobre la qualitat assistencial de les persones grans i llurs familiars
	314-05949/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de les sancions administratives imposades als serveis d’atenció a la gent gran
	314-05950/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocultació dels incompliments legals de les empreses que gestionen serveis d’atenció a la gent gran
	314-05951/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació d’un sistema de qualificació de les empreses que gestionen serveis d’atenció a la gent gran
	314-05952/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses en concepte «d’entreteniment» generades pel delegat del Govern als Estats Units i al Canadà durant el setembre i l’octubre del 2019
	314-05953/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses en concepte de «dietes» generades pel delegat del Govern als Estats Units i al Canadà durant el setembre i l’octubre del 2019
	314-05954/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses en concepte de «telèfon» generades pel delegat del Govern als Estats Units i al Canadà durant el setembre i l’octubre del 2019
	314-05955/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses en concepte de «viatges a Washington DC i Nova York» generades pel delegat del Govern als Estats Units i al Canadà durant el setembre i l’octubre del 2019
	314-05956/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses en concepte de «viatges a altres ciutats (Brussel·les i Barcelona)» generades pel delegat del Govern als Estats Units i al Canadà durant el setembre i l’octubre del 2019
	314-05957/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses en «entreteniment», «dietes», «telèfons» i «viatges» dels delegats del Govern a l’exterior en el període 2017-2019
	314-05958/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’afectació en els sectors industrial i del transport dels disturbis que van tenir lloc en diverses poblacions del Camp de Tarragona
	314-05959/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes dels disturbis del 14 al 18 d’octubre de 2019 en les reserves de viatges de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials a la província de Tarragona
	314-05960/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes dels disturbis del 14 al 18 d’octubre de 2019 en les reserves turístiques a la província de Tarragona
	314-05961/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pernoctacions anul·lades a Tarragona, Reus, Cambrils i Salou del 14 al 18 d’octubre de 2019
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