
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació del transport sanitari 
del Sistema d’Emergències Mèdiques
314-00012/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incompliments tècnics de les 
ambulàncies contractades pel Sistema d’Emergències Mèdiques
314-00013/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la propaganda política vista els 
dies 9 i 10 de gener de 2018 a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, les queixes 
d’usuaris del centre en aquest sentit i les mesures preses
314-00034/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes a Le Porc Gourmet en el període 2014-2017
314-00084/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presenta-
des pels treballadors de Le Porc Gourmet en el període 2014-2017
314-00085/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posició del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació davant l’extracció d’oliveres mil·lenàries de 
les Terres de l’Ebre per vivers privats
314-00245/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que han pas-
sat de centre de màxima complexitat a centre de complexitat alta el curs 2017-2018
314-00265/12
Correcció d’errades de publicació (BOPC 144) 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plecs de condicions per al con-
curs de les cinc residències públiques que tenien contracte de gestió amb la UTE 
Ingesan-Asproseat
314-00425/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a preve-
nir negligències en l’adjudicació del concurs de les cinc residències públiques que 
tenien contracte de gestió amb la UTE Ingesan-Asproseat
314-00426/12
Resposta del Govern 29

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · segon període · número 154 · divendres 21 de setembre de 2018

Cinc fascicles, fascicle primer



BOPC 154
21 de setembre de 2018

Taula de contingut 2

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració econòmica del cost del 
servei amb què sortirà a licitació el concurs de les cinc residències públiques que 
tenien contracte de gestió amb la UTE Ingesan-Asproseat
314-00427/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com els plecs de condi-
cions garantiran la qualitat assistencial i evitaran la precarització dels llocs de tre-
ball en el concurs de les cinc residències públiques que tenien contracte de gestió 
amb la UTE Ingesan-Asproseat
314-00428/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què serà efectiva l’adju-
dicació del concurs de les cinc residències públiques que tenien contracte de gestió 
amb la UTE Ingesan-Asproseat
314-00429/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de les subscripcions a 
revistes científiques del 2015 al 2017
314-00654/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives plantejades per a 
centralitzar les subscripcions a revistes científiques
314-00655/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica dels òrgans 
de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-se-
ca i Salou (Tarragonès)
314-00721/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incendis forestals provocats 
per l’electrocució d’ocells
314-00751/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració tècnica de la incidèn-
cia dels ajuts en l’estat de conservació de les franges perimetrals i els resultats re-
latius als incendis
314-00776/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’incrementar el pres-
supost per a prevenir els incendis forestals pel que fa a les franges perimetrals de 
les urbanitzacions
314-00778/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions de la Ins-
pecció de Treball per a la prevenció de riscos laborals el 2016 i el 2017
314-00847/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions de la Ins-
pecció de Treball per a la prevenció de riscos laborals previstes per al 2018
314-00848/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions de la Ins-
pecció de Treball en matèria d’ocupació i relacions laborals el 2016 i el 2017
314-00849/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions de la Ins-
pecció de Treball en matèria d’ocupació i relacions laborals previstes per al 2018
314-00850/12
Resposta del Govern 59
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions i l’import 
recaptat per la Inspecció de Treball per contractació temporal fraudulenta el 2016 
i el 2017
314-00851/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes temporals 
expedientats per frau per la Inspecció de Treball
314-00852/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de publicació d’ofertes 
laborals del Servei d’Ocupació de Catalunya
314-00921/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les ofertes laborals sense remu-
neració formulades per mitjà de convenis de pràctiques contribueixen a eliminar la 
precarietat laboral
314-00922/12
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència de modificar els 
criteris de publicació d’ofertes laborals del Servei d’Ocupació de Catalunya
314-00923/12
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes laborals sense 
remuneració que ha publicat el Servei d’Ocupació de Catalunya durant el darrer any
314-00924/12
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis de pràctiques 
sense remuneració que ha signat el Servei d’Ocupació de Catalunya amb graduats 
universitaris durant el darrer any
314-00925/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes laborals de la 
Fundació per a la Promoció de l’Autocupació de Catalunya que ha tramitat el Servei 
d’Ocupació de Catalunya
314-00926/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de la inspecció interna 
a tres empreses que treballen per a la sanitat pública en el sector de la rehabilita-
ció i la logopèdia
314-00974/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions arran de les conclu-
sions de la inspecció interna a tres empreses que treballen per a la sanitat pública 
i de l’evidència que feien frau en la contractació del personal
314-00975/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rescissió dels serveis contractats 
pel Servei Català de la Salut a Fisiogestión
314-00976/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de rehabilitació ambula-
tòria per al sistema sanitari públic
314-00977/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers 
no acompanyats que han arribat del 2017 ençà
314-00993/12
Resposta del Govern 66
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers 
no acompanyats que hi ha als centres que depenen de la Direcció General d’Aten-
ció a la Infància i l’Adolescència
314-00994/12
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers 
no acompanyats que van arribar el 2017 als quals s’ha assignat una família extensa
314-00995/12
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers 
no acompanyats que van arribar el 2017 als quals s’ha assignat una família aliena
314-00996/12
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers 
no acompanyats que han arribat el 2018 als quals s’ha assignat una família extensa
314-00997/12
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers 
no acompanyats que han arribat el 2018 als quals s’ha assignat una família aliena
314-00998/12
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del nombre d’alumnes 
i la necessitat de personal docent en l’educació secundària obligatòria fins al 2025 
tenint en compte els possibles fluxos migratoris
314-01146/12
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adequació de les in-
fraestructures educatives a l’augment de demanda de places a l’educació secun-
dària obligatòria
314-01154/12
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió de l’augment de de-
manda de places a l’educació secundària obligatòria en les ràtios d’alumnes
314-01155/12
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de previsió en la provisió 
de places de docents en l’educació secundària obligatòria i l’exempció de l’obtenció 
del màster obligatori de formació del professorat de secundària en la convocatòria 
per a cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019
314-01202/12
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de coordinació amb les 
universitats per a oferir un nombre de places del màster obligatori de formació del 
professorat de secundària suficient per a garantir la formació dels professors per 
al curs 2018-2019
314-01203/12
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor del màster obligatori de 
formació del professorat de secundària després que en la convocatòria per a cobrir 
les places d’interins per al curs 2018-2019 se n’eximeixi l’obtenció
314-01204/12
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la formació ne-
cessària del professorat per a impartir una educació de qualitat en l’educació se-
cundària obligatòria el curs 2018-2019
314-01205/12
Resposta del Govern 77
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a pal·liar 
el greuge comparatiu entre els docents que han cursat obligatòriament el màster 
de formació del professorat de secundària i els que no ho han hagut de fer per a la 
convocatòria per a cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019
314-01206/12
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exempció de l’obtenció del màster 
obligatori de formació del professorat de secundària en la convocatòria per a cobrir 
les places d’interins per al curs 2018-2019 i el fet que hi hagi professors sense la 
formació necessària per a afrontar el problema del fracàs escolar que es concentra 
en aquesta etapa educativa
314-01207/12
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb representants 
de la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gori
314-01234/12
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tala d’arbres a la pineda d’en 
Gori, a Palamós (Baix Empordà)
314-01235/12
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si donarà el vistiplau a l’estudi 
d’impacte d’integració paisatgística del projecte de construcció de blocs de pisos 
a la pineda d’en Gori, a Palamós (Baix Empordà)
314-01236/12
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el projecte de construcció de 
blocs de pisos a la pineda d’en Gori, a Palamós (Baix Empordà), vulnera la Llei del 
patrimoni cultural
314-01237/12
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llicència atorgada per l’Ajunta-
ment de Palamós (Baix Empordà) amb relació al projecte de construcció de blocs 
de pisos a la pineda d’en Gori
314-01238/12
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dur a terme les ac-
cions necessàries per a aturar el projecte de construcció de blocs de pisos a la 
pineda d’en Gori, a Palamós (Baix Empordà)
314-01239/12
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-se amb l’Ajun-
tament de Palamós (Baix Empordà) i la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gori amb 
relació al projecte de construir blocs de pisos en aquest indret
314-01248/12
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mediació entre la Plataforma 
Salvem la Pineda d’en Gori i l’Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) amb relació 
al projecte de construir blocs de pisos en aquest indret
314-01249/12
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls duts a terme als termes 
municipals de Lloret de Mar, Blanes i Tossa de Mar amb l’objectiu d’identificar les 
empreses que organitzen rutes de motocicletes en espais naturals protegits
314-01265/12
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies o els requeriments 
presentats pels ajuntaments i propietaris privats amb relació a les empreses que 
organitzen rutes de motocicletes en espais naturals protegits de la Selva Marítima
314-01266/12
Resposta del Govern 84
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb ajuntaments, 
propietaris privats o entitats ecologistes amb relació a les empreses que organitzen 
rutes de motocicletes en espais naturals protegits de la Selva Marítima
314-01267/12
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha detectat un augment de la 
presència de motos en espais del medi natural
314-01268/12
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha constància que cap empresa 
organitzi i es lucri planificant rutes de grups organitzats en espais protegits o privats
314-01269/12
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions en espais protegits 
o privats fruit d’activitats planificades per empreses
314-01270/12
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions a empreses que orga-
nitzen i es lucren planificant rutes de grups organitzats en espais protegits o privats
314-01271/12
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a regular 
l’activitat de rutes de grups organitzats en espais protegits
314-01272/12
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures i programes 
d’ajudes per a adaptar els conreus de regadiu i reduir-ne l’excés de concessions
314-01281/12
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia de l’agrupació d’ICV-
EUiA de l’Escala (Alt Empordà) relativa a la construcció d’una paret de pedra a la 
zona de les Corts del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
314-01306/12
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació de l’Ajuntament de l’Es-
cala (Alt Empordà) amb relació a la construcció d’una paret de pedra a la zona de 
les Corts del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
314-01307/12
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat de la construcció d’una 
paret de pedra a la zona de les Corts del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes 
i el Baix Ter
314-01308/12
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del dret de pas a un camí 
ramader a causa de la construcció d’una paret de pedra a la zona de les Corts del 
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
314-01309/12
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe preceptiu del l’òrgan rector 
del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter que ha permès la cons-
trucció d’una paret de pedra dins del parc
314-01310/12
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter arran de la construcció d’una paret de pedra 
dins del parc
314-01311/12
Resposta del Govern 91
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones d’entre 
quaranta-cinc i cinquanta-quatre anys que reben una prestació corresponent a la 
renda garantida de ciutadania
314-01323/12
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones més grans 
de cinquanta-cinc anys que reben una prestació corresponent a la renda garantida 
de ciutadania
314-01324/12
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones d’entre qua-
ranta-cinc i cinquanta-quatre anys que han sol·licitat una prestació corresponent a 
la renda garantida de ciutadania
314-01325/12
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones més grans 
de cinquanta-cinc anys que han sol·licitat una prestació corresponent a la renda 
garantida de ciutadania
314-01326/12
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones d’entre 
quaranta-cinc i cinquanta-quatre anys que rebien la prestació per desocupació en 
data del 31 de desembre de 2017
314-01327/12
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones més grans 
de cinquanta-cinc anys que rebien la prestació per desocupació en data del 31 de 
desembre de 2017
314-01328/12
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat econòmica mitjana que 
es percep per la renda garantida de ciutadania
314-01329/12
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un abocament de purins al gorg 
Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01394/12
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb Limnos i Natu-
ralistes de Girona per un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de 
Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01395/12
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els agents rurals han obert una 
investigació sobre un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de 
Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01396/12
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els autors d’un abocament de pu-
rins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01397/12
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte ambiental d’un aboca-
ment de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01398/12
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes davant un abo-
cament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01399/12
Resposta del Govern 95
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de les mesures adop-
tades amb relació a un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de 
Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01400/12
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar els abo-
caments il·legals de purins
314-01401/12
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les esmenes, les propostes o els 
suggeriments presentats pel Departament d’Economia i Hisenda amb relació a l’In-
forme del Govern de l’Estat sobre un nou model de finançament
314-01402/12
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els grups de treball sobre violència 
masclista del Departament de Justícia entre els anys 2016 i 2017
314-01483/12
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el flux de vehicles de la C-55 al 
tram sud del Bages en el període 2015-2017
314-01528/12
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el flux de vehicles de la C-16 al 
Bages i al Berguedà en el període 2015-2017
314-01529/12
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construcció d’esta-
cions depuradores d’aigües residuals al Bages i al Berguedà
314-01530/12
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de la Biblioteca de Ca-
talunya
314-01543/12
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el registre d’arxius de Catalunya
314-01547/12
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a incrementar el 
públic i augmentar el mercat cultural del 2016 ençà
314-01572/12
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a fomentar la lectura, 
la defensa del català, la valoració del castellà i el domini de l’anglès del 2016 ençà
314-01573/12
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consens amb l’Ajuntament de 
Barcelona pel que fa a l’ampliació de la C-58
314-01591/12
Resposta del Govern 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció de l’Ajuntament de Bar-
celona de pacificar el trànsit de l’avinguda Meridiana
314-01592/12
Resposta del Govern 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de càrrega relatiu a l’aug-
ment del trànsit a l’avinguda Meridiana, de Barcelona, arran de l’ampliació de la C-58
314-01593/12
Resposta del Govern 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de transport per a garantir 
la mobilitat entre Barcelona i el Vallès Occidental
314-01594/12
Resposta del Govern 111
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos previstos per a fomen-
tar el transport sostenible entre Badia del Vallès i Terrassa
314-01595/12
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de les tarifes de trans-
port públic
314-01596/12
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de la xarxa d’auto-
busos per a aprofitar els dos carrils bus que connecten amb el carril VAO de la C-58
314-01597/12
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de l’oferta de bus 
exprés entre Barcelona i els corredors del Vallès
314-01598/12
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el foment d’aparcaments d’enllaç 
al Vallès
314-01599/12
Resposta del Govern 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió de la C-17 amb les 
rondes de Barcelona
314-01600/12
Resposta del Govern 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió del bus VAO de la C-58 
amb les rondes de Barcelona
314-01601/12
Resposta del Govern 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coherència de l’ampliació de la 
C-58 amb la lluita contra el canvi climàtic
314-01602/12
Resposta del Govern 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix de la licitació de les obres 
de l’ampliació de la carretera C-58 en el Pla específic de mobilitat del Vallès
314-01647/12
Resposta del Govern 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a l’acabament del 
Pla específic de mobilitat del Vallès
314-01648/12
Resposta del Govern 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha estudiat l’impacte en la qua-
litat de l’aire de l’ampliació de la carretera C-58
314-01649/12
Resposta del Govern 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses finançades per l’Ins-
titut Català de Finances el 2017
314-01673/12
Resposta del Govern 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que han rebut el ma-
jor finançament de l’Institut Català de Finances els darrers cinc anys
314-01674/12
Resposta del Govern 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fons de capital de risc que han 
rebut 22,4 milions d’euros de l’Institut Català de Finances el 2017
314-01675/12
Resposta del Govern 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trenta-un instruments de capi-
tal risc que tenen compromesos 157 milions d’euros de l’Institut Català de Finances
314-01676/12
Resposta del Govern 116
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les quatre empreses que han rebut 
fons propis de Capital Expansió i Capital MAB per un import de 3,6 milions d’euros
314-01677/12
Resposta del Govern 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les disset empreses que han rebut 
préstecs participatius de l’Institut Català de Finances el 2017
314-01678/12
Resposta del Govern 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que no han pogut 
fer front als compromisos amb l’Institut Català de Finances en els darrers cinc anys
314-01679/12
Resposta del Govern 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat al web de l’Institut Ca-
talà de Finances de les empreses que ha finançat els darrers cinc anys
314-01680/12
Resposta del Govern 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació ambiental del vessament 
de fang de depuradora a un torrent de Vilanova de l’Aguda (Noguera)
314-01718/12
Resposta del Govern 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la clausura del dipòsit irregular 
de fangs de depuradora que va provocar un vessament a un torrent de Vilanova de 
l’Aguda (Noguera)
314-01719/12
Resposta del Govern 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’un expedient sancio-
nador a l’empresa gestora dels fangs que va provocar un vessament a un torrent de 
Vilanova de l’Aguda (Noguera)
314-01720/12
Resposta del Govern 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici d’un procediment adminis-
tratiu o penal pel vessament de fang de depuradora a un torrent de Vilanova de 
l’Aguda (Noguera)
314-01721/12
Resposta del Govern 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Fiscalia de Medi Ambient ha 
presentat cap denúncia pel vessament de fang de depuradora a un torrent de Vila-
nova de l’Aguda (Noguera)
314-01722/12
Resposta del Govern 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del president 
de la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018
314-01746/12
Resposta del Govern 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats en la reunió del 
president de la Generalitat amb l’expresident Carles Puigdemont a Berlín el 21 de 
juny de 2018
314-01747/12
Resposta del Govern 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que van acompanyar 
el president de la Generalitat a Berlín el 21 de juny de 2018
314-01748/12
Resposta del Govern 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que van acompanyar 
el president de la Generalitat a Berlín el 21 de juny de 2018
314-01749/12
Resposta del Govern 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en concepte de desplaçament
314-01750/12
Resposta del Govern 121
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en concepte de pernoctació
314-01751/12
Resposta del Govern 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en concepte de manutenció
314-01752/12
Resposta del Govern 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de 
la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en concepte de desplaçaments du-
rant l’estada
314-01753/12
Resposta del Govern 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha pagat el cost 
del lloguer de les dependències de l’hotel on va tenir lloc la trobada entre el presi-
dent de la Generalitat i l’expresident Carles Puigdemont
314-01754/12
Resposta del Govern 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe relatiu a les actuacions 
de la Inspecció de Treball sobre les condicions de treball i contractació de les em-
preses del ram de l’automoció
314-01755/12
Resposta del Govern 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb els impulsors del 
manifest en contra del Pla director urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-01762/12
Resposta del Govern 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té el vistiplau dels municipis 
de la comarca per a aplicar el Pla director urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-01763/12
Resposta del Govern 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat de tenir més aero-
ports comercials
314-01764/12
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aprovar de manera 
definitiva el Pla director urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-01765/12
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han sortit 
de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport Bitllet senzill 
Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
314-01784/12
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han ac-
cedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 durant els dos primers anys de 
funcionament
314-01785/12
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han 
sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 durant els dos primers anys 
de funcionament
314-01786/12
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han ac-
cedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 durant els dos primers anys de 
funcionament
314-01787/12
Resposta del Govern 125
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han 
sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 durant els dos primers anys 
de funcionament
314-01788/12
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han 
accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport T-10 
Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
314-01789/12
Resposta del Govern 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han 
sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport T-10 
Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
314-01790/12
Resposta del Govern 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han 
accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport T-10 
Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
314-01791/12
Resposta del Govern 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han 
sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport T-10 
Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
314-01792/12
Resposta del Govern 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han ac-
cedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport Bitllet 
senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
314-01793/12
Resposta del Govern 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han sortit 
de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport Bitllet senzill 
Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
314-01794/12
Resposta del Govern 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han ac-
cedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport Bitllet 
senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
314-01795/12
Resposta del Govern 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes de lloguer 
registrats a l’Incasòl per entitats financeres o grans tenidors
314-01821/12
Resposta del Govern 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació de la nova llei de la 
muntanya
314-01840/12
Resposta del Govern 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de millorament de la 
carretera del port de Comiols, al Pallars Jussà
314-01841/12
Resposta del Govern 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de la Comissió Inter-
departamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva davant els Maltractaments a 
Infants i Adolescents
314-02050/12
Resposta del Govern 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la Comissió Inter-
departamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva davant els Maltractaments a 
Infants i Adolescents en el període 2015-2018
314-02051/12
Resposta del Govern 131
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre si l’ús de l’expressió «Espanya profunda» 
en un informatiu de Televisió de Catalunya el 5 de juliol compleix els criteris del lli-
bre d’estil de la Corporació
325-00018/12
Resposta del president del Consell de Govern 131

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les retribucions dels 
membres del Consell Escolar de Catalunya
311-00517/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 132

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la normativa legal en 
què s’empara l’habilitació de professors del cos de mestres de primària per a exercir 
la docència en l’educació secundària obligatòria
311-00540/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 132

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la normativa legal en 
què s’empara la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres 
Públics, del 7 de maig de 2018, per a l’habilitació de funcionaris de carrera del cos 
de mestres per a impartir les especialitats de llengua catalana i literatura, llengua 
castellana i literatura i matemàtiques a primer i segon d’ESO
311-00541/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 133

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que la manca de 
professors d’educació secundària obligatòria acreditats se supleixi amb mestres de 
primària que no ho estan
311-00542/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 133

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
obliga les direccions dels instituts a reservar places per a reconvertir-les perquè hi 
accedeixin mestres de primària
311-00543/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 134

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectes en la qualitat 
de l’ensenyament i en la igualtat d’accés a la funció pública del fet d’habilitar mes-
tres de primària perquè exerceixin la docència en l’educació secundària obligatòria 
i sobre la discriminació que suposa per als professors de secundària
311-00544/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 134

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions i els encàr-
recs fets per a elaborar el conveni sectorial en l’àmbit de la recerca des del maig del 
2016 fins avui, en el marc del mandat de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes 
de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres 
de recerca i els parcs científics
311-00545/12
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 135

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions 
tingudes per a elaborar el conveni sectorial en l’àmbit de la recerca en el marc del 
mandat de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, 
coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics
311-00546/12
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 136
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els resultats de les reu-
nions i les sessions fetes per a aconseguir l’objectiu marcat en la Resolució 111/XI, 
sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació 
interna dels centres de recerca i els parcs científics, amb relació a l’elaboració del 
conveni sectorial en l’àmbit de la recerca
311-00547/12
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 136

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
no s’ha assolit l’objectiu marcat en la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de 
transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de 
recerca i els parcs científics, amb relació a l’elaboració del conveni sectorial en 
l’àmbit de la recerca
311-00548/12
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 137

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la voluntat de compli-
ment de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, 
coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics, 
amb relació a l’elaboració del conveni sectorial en l’àmbit de la recerca
311-00549/12
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 138

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la posada en marxa dels 
mecanismes per a elaborar el conveni sectorial en l’àmbit de la recerca, en compli-
ment de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, 
coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics
311-00550/12
Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units 138

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la conversió de l’Institut 
Català de Finances en un banc públic
311-00551/12
Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 139

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el termini efectiu de 
pagament a proveïdors en el període 2013-2017 i en el primer semestre del 2018
311-00552/12
Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 139

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la capacitat organitzativa 
del Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona per a acollir menors immigrants
311-00558/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 140

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’incidents 
o enfrontaments entre menors acollits
311-00559/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 141

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nivell de gravetat 
dels incidents o enfrontaments entre menors acollits
311-00560/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 141

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la disposició de perso-
nal adequat per a gestionar l’acolliment temporal de menors immigrants al Complex 
Educatiu de la Laboral de Tarragona
311-00561/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 142

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació de trasllat 
dels menors immigrants acollits al Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona a 
altres espais abans que comenci el curs escolar
311-00562/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 143

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la compatibilitat de l’ús 
ordinari de les instal·lacions del Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona amb 
la presència de menors immigrants
311-00563/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 144
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afectació de l’acollida 
de menors immigrants al Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona en les obres 
urgents de millora previstes per al 2018
311-00564/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs 144

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ordres emeses per-
què els agents del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les persones que exhibei-
xin simbologia de qualsevol mena al mobiliari urbà o a l’espai públic
311-00569/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 145

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ordres emeses per-
què els agents del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les persones que exhi-
beixin simbologia separatista a prop de les vies de comunicació
311-00570/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 146

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de perso-
nes identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el 
mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
311-00571/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 146

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de perso-
nes identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el 
mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena de forma individual sense 
formar part d’un grup
311-00572/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 147

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mo-
biliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que formaven part d’un grup
311-00573/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 148

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobi-
liari urbà simbologia de qualsevol mena
311-00574/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 148

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari 
urbà simbologia de qualsevol mena de manera individual sense formar part d’un grup
311-00575/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 149

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari 
urbà simbologia de qualsevol mena que formaven part d’un grup
311-00576/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 149

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligèn-
cies d.identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir 
el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com 
a denúncies davant els òrgans judicials corresponents
311-00577/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 150

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
denunciades, un cop identificades, per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir 
simbologia de qualsevol mena
311-00578/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 151

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligèn-
cies d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir 
el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com 
a denúncies per via administrativa
311-00579/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 151
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
sancionades administrativament, un cop identificades, per haver fet servir el mobi-
liari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
311-00580/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 152

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligèn-
cies d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del 
mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies 
davant els òrgans judicials corresponents
311-00581/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 152

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
denunciades, un cop identificades, per haver retirat del mobiliari urbà simbologia 
de qualsevol mena
311-00582/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 153

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligèn-
cies d’identificació dels agents del Cos de Mossos d.Esquadra per haver retirat del 
mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies 
per via administrativa
311-00583/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 154

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
sancionades administrativament, un cop identificades, per haver retirat del mobiliari 
urbà simbologia de qualsevol mena
311-00584/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 154

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió a l’ordre del 
dia de les reunions de les juntes de seguretat locals de l’estudi de mesures concretes 
que impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari urbà per a la simbologia de qualsevol mena
311-00585/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 155

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions de les 
juntes de seguretat locals on, sense figurar a l’ordre del dia, s’han estudiat mesu-
res concretes que impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari urbà per a la simbologia de 
qualsevol mena
311-00586/12
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 155

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació del servei 
d’hemodinàmica a la província de Tarragona
311-00594/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 156

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients 
atesos cada any al servei d’hemodinàmica de Tarragona
311-00595/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 156

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients 
derivats de Tarragona a Barcelona per a rebre algun tractament d’hemodinàmica 
el 2016 i el 2017
311-00596/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 157

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients 
derivats de Lleida a Barcelona per a rebre algun tractament d’hemodinàmica el 
2016 i el 2017
311-00597/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 157

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients 
derivats de Girona a Barcelona per a rebre algun tractament d’hemodinàmica el 
2016 i el 2017
311-00598/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 158



BOPC 154
21 de setembre de 2018

Taula de contingut 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista d’espera del 
servei d’hemodinàmica a Tarragona el 2018
311-00599/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 158

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista d’espera del 
servei d’hemodinàmica a Lleida el 2017
311-00600/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 158

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista d’espera del 
servei d’hemodinàmica a Girona el 2017
311-00601/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 159

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’ampliar el 
servei i la cobertura dels serveis d’hemodinàmica a Lleida o Girona
311-00602/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 159

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació del servei 
de radioteràpia a Tarragona
311-00603/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 160

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients 
derivats de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una tomografia computada 
els darrers cinc anys
311-00604/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 160

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients 
derivats de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una tomografia per emissió 
de positrons els darrers cinc anys
311-00605/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 160

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a derivar 
pacients de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una tomografia per emissió 
de positrons
311-00606/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 161

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla per a evitar les 
derivacions de pacients de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s una tomografia 
per emissió de positrons
311-00607/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 161

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’increment del nom-
bre de centres d’ensenyament emplaçats en mòduls prefabricats entre els cursos 
2016-2017 i 2018-2019
311-00609/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 162

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el retard de l’entrada 
en funcionament de diversos centres educatius en l’inici del curs 2018-2019
311-00610/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 162

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afirmació del conseller 
d’Ensenyament que el retard de l’entrada en funcionament d’alguns centres educa-
tius ha estat per les pluges de les últimes setmanes
311-00611/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 163

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del cartell de la 
Diada amb el primer paràgraf de l’article 4 de la Llei 18/2000
314-02362/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 163
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del cartell de la 
Diada amb l’article 4.a de la Llei 18/2000
314-02363/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del cartell de la 
Diada amb l’article 4.c de la Llei 18/2000
314-02364/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del cartell de la 
Diada amb l’article 4.d de la Llei 18/2000
314-02365/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del cartell de la 
Diada amb l’article 4.l de la Llei 18/2000
314-02366/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consulta a la Comissió Asses-
sora sobre la Publicitat Institucional amb relació a la campanya institucional per a 
l’Onze de Setembre
314-02367/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la campanya de publi-
citat institucional de l’Onze de Setembre
314-02368/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans de comunicació en què 
es va inserir la campanya de publicitat institucional de l’Onze de Setembre
314-02369/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar 
la fuga de metges de la província de Lleida
314-02370/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fuga de metges de Lleida, el 
Pirineu i Aran
314-02371/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar 
la fuga de metges dels pobles i els municipis rurals
314-02372/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aprovar incentius 
econòmics per als metges dels centres d’atenció primària de la província de Lleida
314-02373/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar mesures per a 
compensar l’envelliment de la plantilla de metges
314-02374/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a com-
pensar els sobrecostos d’habitatge i desplaçaments dels metges que han d’anar a 
treballar a pobles allunyats de les capitals
314-02375/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a resca-
balar els metges de la província de Lleida de la falta de grans centres mèdics que 
els facilitin la carrera professional
314-02376/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 172
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar 
les càrregues de treball excessives dels professionals sanitaris
314-02377/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir 
la millor formació continuada als professionals sanitaris que treballen en zones rurals
314-02378/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de les esta-
cions d’accés a les terminals 1 i 2 de l’aeroport de Barcelona - el Prat de la línia 9 
del metro del febrer del 2016 ençà
314-02379/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agressions comeses 
per l’extrema dreta relacionades amb delictes d’odi
314-02380/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu policial de la manifes-
tació del 9 de setembre de 2018 convocada per Vox
314-02381/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les investigacions de la violència 
d’extrema dreta
314-02382/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els Mossos d’Esquadra tenen 
un pla específic per a actuar davant l’augment de les agressions dels grups d’ex-
trema dreta
314-02383/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’han aturat 
les obres d’ampliació de les urgències de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès 
Occidental)
314-02384/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a reprendre 
les obres d’ampliació de les urgències de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès 
Occidental)
314-02385/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reprendre les 
obres d’ampliació de les urgències de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Oc-
cidental)
314-02386/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a descongestionar 
les urgències de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02387/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a la finalit-
zació de les obres d’ampliació de les urgències de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-02388/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes institucionals organitzats 
o coorganitzats pel Govern amb motiu de la Diada de l’Onze de Setembre de 2018
314-02389/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 178
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total dels actes institucio-
nals organitzats o coorganitzats pel Govern amb motiu de la Diada de l’Onze de 
Setembre de 2018
314-02390/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Marxa per la Llibertat
314-02391/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’acte celebrat a la plaça 
de Sant Jaume, de Barcelona, amb motiu de la Diada de l’Onze de Setembre de 2018
314-02392/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 180

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment 
de la garantia de pluralisme polític en els espais informatius i de tertúlia
322-00021/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 181

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els meca-
nismes de garantia del compliment dels principis ètics i professionals per alguns 
col·laboradors de la Corporació
322-00022/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 181

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment 
del llibre d’estil de la Corporació
322-00023/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 182

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació 
financera de la Corporació
322-00024/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 182

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme 
en els mitjans de comunicació públics
322-00025/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 183

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les gestions 
per a l’ingrés de TV3 a la Unió Europea de Radiodifusió
322-00026/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 183

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les audiències 
de TV3 entre el setembre del 2017 i el juny del 2018, durant la temporada d’estiu i 
en la Diada Nacional de Catalunya del 2018
322-00027/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 184

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els professionals 
dels mitjans audiovisuals i els atacs que han rebut en els darrers temps
322-00028/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 184

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els plans per 
a afrontar l’envelliment de la plantilla
322-00029/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 185
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures 
adoptades davant les acusacions d’Albert Rivera en el programa Els matins de TV3 
de mentir i manipular
322-00030/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 185

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació del 
llibre d’estil a la cobertura informativa
322-00031/12
Anunci: Andrea Levy Soler, del SP PPC 186

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió so-
bre l’elaboració, el tractament i la difusió de l’agressió a una dona davant dels seus 
fills quan retirava llaços grocs al parc de la Ciutadella, de Barcelona
323-00032/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 186

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris usats per a la selecció, el tractament i la difusió de successos 
d’actualitat
323-00033/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 187

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament i la difusió de la informació relativa a la Diada de l’Onze de Se-
tembre de 2018
323-00034/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 187

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió so-
bre els criteris usats per a l’elaboració i la difusió de suposades peces informatives
323-00035/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 188

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament de l’extrema dreta
323-00036/12
Anunci: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 188

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’actitud d’Albert Rivera en l’entrevista a Els matins de TV3 i les reaccions dels 
treballadors de la Corporació
323-00037/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 189

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les mesures que han de prendre els periodistes de la Corporació a l’hora de 
cobrir actes en què sovint reben amenaces i agressions
323-00038/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 189

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la substitució de Joaquim Maria Puyal en les transmissions dels 
partits de futbol i de Ricard Ustrell en el magazín El suplement
323-00039/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 190

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el programa Crims
323-00040/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 190

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la nova programació de TV3
323-00041/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 191

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre l’adopció d’iniciatives amb relació a les recomanacions del Grup 
d’Experts d’Alt Nivell sobre Falsificació de Notícies i Desinformació en Línia
323-00042/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 191
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la trajectòria i els projectes del canal 3/24
323-00043/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 192

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió so-
bre la venda dels drets d’emissió de la sèrie Benvinguts a la família a la plataforma 
Netflix i sobre l’aposta per la internacionalització dels continguts de TV3
323-00044/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 192

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la distribució de podcasts a través de la plataforma Spotify
323-00045/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 193
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació del 
transport sanitari del Sistema d’Emergències Mèdiques
314-00012/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-00012/12 a 
314-00013/12 us informo del següent:

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

La Sindicatura de Comptes va manifestar la possibilitat que s’hagin conculcat els 
principis d’igualtat, transparència i no discriminació en l’àmbit dels procediments 
de contractació de transport sanitari, pel fet d’haver demanat als adjudicataris pro-
visionals una declaració responsable sobre la disposició dels recursos materials a 
adscriure a cada lot del contracte amb anterioritat a procedir a la formalització, per 
comptes d’altra documentació que permetés a l’òrgan de contractació examinar si 
efectivament els licitadors seleccionats tenien a la seva disposició els mitjans mate-
rials per a la prestació del servei.

En relació amb les anteriors observacions, i sense perjudici, lògicament, de pren-
dre-les en la deguda consideració, cal posar de manifest el tractament igualitari i no 
discriminatori dispensat a tots els licitadors d’aquest contracte, tant als que van ser 
seleccionats com als que no ho van ser.

D’altra banda, cal remarcar la rellevància de les declaracions responsables en 
l’àmbit de la contractació administrativa, ja en el marc del TRLCSP, però encara 
més en el marc de la nova LCSP. En aquest sentit, s’escau recordar que aquestes de-
claracions són vinculants i que, de fet i tal i com preveu l’article 60.1.e) del TRLCSP, 
incórrer en falsedat en relació amb dades relatives a la capacitat i solvència suposa 
la prohibició de contractar amb l’Administració.

La Sindicatura fa al·lusió a que l’auditoria del servei encarregada pel SEMSA a 
una empresa externa al cap d’un any de l’inici de la prestació va posar en evidència 
diversos incompliments contractuals per part dels adjudicataris, els quals van ser 
objecte de penalització, però no van donar lloc a l’inici d’expedients per a la resolu-
ció dels lots afectats, malgrat tractar-se d’incompliments de condicions considerades 
essencials.

En diverses unitats hi mancava algun material que es va solucionar amb la seva 
aportació i la conseqüent sanció per incompliment.

Barcelona, 5 de setembre de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incompliments 
tècnics de les ambulàncies contractades pel Sistema d’Emergències 
Mèdiques
314-00013/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00012/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la propaganda 
política vista els dies 9 i 10 de gener de 2018 a l’Hospital Arnau de 
Vilanova, de Lleida, les queixes d’usuaris del centre en aquest sentit i 
les mesures preses
314-00034/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00034/12 us in-
formo del següent:

El mes de desembre de l’any 2017, un grup de donants de sang a l’Hospital Uni-
versitari Arnau de Vilanova de Lleida van proposar col·laborar en la promoció de la 
donació de sang. Des del Banc de Sang se’ls va emplaçar a col·laborar en la difusió 
de la Marató de Donants de Sang de Catalunya, que, com cada any, es celebra la 
primera quinzena de gener, enguany del 12 al 19 de gener.

Es va sol·licitar al Gabinet de Comunicació i Imatge de l’Hospital permís per ins-
tal·lar al vestíbul de l’hospital una taula informativa de la donació de sang. El permís 
va ser concedit.

El 9 de gener, es va fer una xerrada informativa a les persones voluntàries amb 
les preguntes més habituals al voltant de la donació de sang. Es van facilitar fullets 
i es va situar la taula promocional al vestíbul.

A mig matí, el Gabinet de Comunicació de l’hospital va comunicar que havia 
rebut una queixa perquè els voluntaris portaven llaços grocs i un d’ells un abric d’a-
quest color. Es va acordar retirar la taula del vestíbul i es va demanar als voluntaris 
que no repartissin més fullets.

La col·laboració dels voluntaris es va limitar aleshores a acompanyar als donants 
a l’espai del refrigeri postdonació, els dies 9 i 10 de gener.

Cap donant ni cap professional del Banc de Sang ha comunicat a l’Hospital Uni-
versitari Arnau de Vilanova de Lleida que aquestes persones repartissin propaganda 
política.

Barcelona, 5 de setembre de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes a Le Porc Gourmet en el període 2014-
2017
314-00084/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-00084/12, conjuntament amb la de número de tramitació 314-00085/12.

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

Us faig saber que a «Le Porc GoUrmet», es van obrir 12 expedients d’inspecció 
corresponents als anys 2014 a 2017 ambdós inclosos. En algun d’aquests, s’ha emès 
més d’un informe per expedient, en funció de les persones o entitats interessades. 
A més a més, durant el període de referència els treballadors de Le Porc Gourmet 
han presentat 2 denúncies, en demanda d’infracció i proposta de recàrrec per manca 
de mesures de seguretat.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies presentades pels treballadors de Le Porc Gourmet en el 
període 2014-2017
314-00085/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00084/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posició del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació davant 
l’extracció d’oliveres mil·lenàries de les Terres de l’Ebre per vivers 
privats
314-00245/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00245/12 us in-
formo del següent:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació considera que el 
valor monumental, històric o científic de determinats exemplars arboris com les oli-
veres mil·lenàries, que poden formar part del patrimoni cultural de Catalunya, són 
béns que cal preservar.

L’olivera mil·lenària és un exemplar arboris que, per les seves característiques, 
està prevista al Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumen-
tals, com una espècie mereixedora de mesures de protecció.

És per això que, degut a l’alt grau d’importància que se’ls hi atorga a aquests 
arboris, el Departament treballa per la seva preservació. Un exemple n’és la recent 
iniciativa del DARP de dur a terme contactes amb els representants de la Mancomu-
nitat de la Taula del Sènia i amb responsables de les administracions de València, 
Aragó i d’algun ajuntament de la zona del Baix Ebre i el Montsià, així com amb tèc-
nics de l’IRTA i del propi Departament per tal de posar en comú i valorar les possi-
bilitats de col·laborar conjuntament. També, al mateix temps, es vol donar resposta 
a la Resolució 277/XI, del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de les olive-
res a les Terres de l’Ebre, la qual estableix, entre d’altres, l’actualització del catàleg 
d’oliveres singulars de les Terres de l’Ebre i l’elaboració d’un informe tècnic en que 
s’avaluïn les diverses possibilitats de protecció o promoció dels arbres catalogats.

També cal recordar que hi ha municipis del Montsià que té protegides oliveres 
singulars i que s’han iniciat les gestions per a determinar aquests exemplars com 
a arbres monumentals d’interès nacional, iniciativa que demostra, un cop més, que 
l’impuls per a la protecció d’aquest tipus d’arbre ha de ser sempre en primer terme 
a nivell local i/o comarcal.

Tanmateix, analitzada la situació que denuncien alguns municipis com el d’Ull-
decona, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, es 
considera que és convenient arribar a acords que facilitin entre totes les parts l’adop-
ció d’iniciatives que afavoreixin la protecció de determinats exemplars.

En cap cas, però, aquestes iniciatives podran extralimitar-se en allò que esta-
bleix la normativa vigent en relació a la protecció d’arbres singulars o monumentals 
i les competències per a designar-los, com tampoc podran reduir-se simplement a la 
compensació econòmica als propietaris d’oliveres singulars.

Convé, doncs, trobar un punt de consens entre les diferents administracions dels 
diferents territoris que conflueixen a la zona en la que s’ubiquen aquestes oliveres i, 
és en aquesta direcció, que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació iniciarà properament les gestions pertinents.

El Departament creu que una proposta plausible seria la d’intentar aprofitar la 
feina feta per totes les parts, privades i públiques. A tal efecte, caldria plantejar-se 
l’establiment d’un conveni de col·laboració entre les parts, tal i com ja es va plante-
jar a la reunió entre Catalunya, València, Aragó i la Mancomunitat de la Taula del 
Sènia del maig de 2017, en la que fins i tot es va arribar a contemplar la possibilitat 
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que fos la mateixa Taula del Sènia qui es designés com a gestora de la iniciativa que 
es vulgui tirar endavant. Així mateix, de cara al futur, en una segona reunió, també 
s’hauria de plantejar la possibilitat de protecció i l’abast de les competències per a la 
consolidació d’aquesta figura.

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres 
educatius que han passat de centre de màxima complexitat a centre 
de complexitat alta el curs 2017-2018
314-00265/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 144)

En el BOPC 144, a la pàgina 3, cal afegir:
«Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que han 

passat de centre de màxima complexitat a centre de complexitat alta el curs 2017-2018
»314-00265/12
»Resposta del Govern 55»

A la pàgina 55, cal afegir:
«Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que han 

passat de centre de màxima complexitat a centre de complexitat alta el curs 2017-2018
»314-00265/12
»Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units
»Resposta del Govern
»Reg. 13386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018»

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plecs de 
condicions per al concurs de les cinc residències públiques que 
tenien contracte de gestió amb la UTE Ingesan-Asproseat
314-00425/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-00425/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-00426/12, 314-
00427/12, 314-00428/12, 314-00429/12.

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

Us faig saber que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF), 
disposa dels plecs de condicions per a l’adjudicació en procediment obert (concurs) 
dels serveis de gestió integral de les 5 residències públiques de Barcelona adjudica-
des a la UTE Ingesan - Asproseat. De fet ja s’estan licitant les noves contractacions, 
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Objecte Lots
Residència i centre de 
dia per a gent gran

Import base 
licitació  

sense IVA
IVA

Import total 
licitació  

IVA inclòs

Contracte de serveis socials per a 
la gestió de les residències i centres 
de dia per a gent gran «Bertran 
i Oriola» i «Molí-Via Favència», a 
Barcelona (Exp. BE 2018 2710)

1 «Bertran i Oriola» 2.511.521,20 100.460,85 2.611.982,05

2 «Molí-Via Favència» 2.679.738,75 107.189,55 2.786.928,30

Contracte de serveis socials per 
a la gestió de les residències i 
centres de dia per a gent gran 
«Alchemika», «Bon Pastor» 
i «Mossèn Vidal i Aunòs», a 
Barcelona (Exp. BE 2018 2711)

1 «Alchemika» 2.711.099,55 108.443,98 2.819.543,53

2 «Bon Pastor» 2.578.389,20 103.135,57 2.681.524,77

3 «Mossèn Vidal i Aunòs» 3.072.190,40 122.887,62 3.195.078,02

mitjançant dos expedients, l’expedient BE-2018-2710, amb dos lots, corresponent 
al contracte de serveis socials per a la gestió de les residències i centres de dia per 
a gent gran «Bertran i Oriola» i «Molí-Via Favència», i l’expedient BE-2018-2711, 
amb tres lots, corresponent al contracte de serveis socials per a la gestió de les re-
sidències i centres de dia per a gent gran «Alchemika», «Bon Pastor» i «Mossèn 
Vidal i Aunòs».

Es pot accedir als plecs i als anuncis de licitació publicats el passat 30 de juliol, 
als enllaços següents: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?id-
Doc=34709510&reqCode=viewCn&idCap=202259&

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?id-
Doc=34709274&reqCode=viewCn&idCap=202259&

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha millorat els plecs de 
condicions que regeixen l’adjudicació en procediment obert (concurs) dels serveis de 
gestió integral de les 5 residències públiques de Barcelona adjudicades a la UTE In-
gesan - Asproseat.

En aquest sentit s’han incorporat mesures amb incidència econòmica i aspectes 
més qualitatius.

Entre les mesures amb incidència econòmica, cal destacar la millora respecte de 
plecs anteriors de la ràtio de professionals d’atenció directa, tant en els torns diürns 
com nocturns, i la incorporació de l’obligatorietat de disposar d’una infermera en 
el torn de nit.

Com a mesures més qualitatives, destaquen: 
– Pla d’acollida als nous treballadors
– Borsa de personal substitut
– Modificació del còmput de les hores del/de la responsable higiènico sanitari/ària
– Modificació en la distribució del còmput anual d’hores dels diferents profes-

sionals
– Ampliació dels aspectes i circuits d’informació a usuaris, treballadors i famílies
Per altra banda, es preveu fer visites periòdiques de seguiment i convocar el Con-

sell de Participació tantes vegades com sigui necessari.
Els imports de licitació dels serveis de gestió integral d’aquestes cinc residències 

són els següents: 
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Els plecs de condicions han incorporat millores respecte de plecs anteriors.
Altres mesures, més qualitatives, han consistit en: 
– Introducció mecanismes per evitar les ofertes amb valors anormalment baixos. 

Modificació de la fórmula per valorar les ofertes econòmiques, que minora les dife-
rències de puntuació entre les diferents ofertes que es presentin.

– Distribució per lots per evitar la concentració de serveis en mans de pocs pro-
veïdors

– Incentius a aquelles entitats que millorin les condicions salarials del seu perso-
nal gerocultor respecte el que marca el conveni col·lectiu.

Independentment d’això, els costos per a l’elaboració dels plecs han estat actua-
litzats i s’han tingut en compte les darreres taules salarials del conveni aplicable.

Es preveu que les noves adjudicacions siguin efectives i els nous contractes ini-
ciïn la seva execució al gener de 2019.

Actualment i mentre no es produeixin les noves adjudicacions i s’iniciï l’execució 
dels contractes, el servei de gestió integral de les residències s’està portant a terme 
mitjançant contractació d’emergència amb les entitats que van obtenir la puntuació 
més alta, desprès de l’adjudicatària, en la darrera licitació.

Les entitats que gestionen les cinc residències són les següents: 

Residència i Centre  
de dia per a gent gran

Entitat que gestiona el centre 

«Bertran i Oriola» Residència tercera edat l’Onada, SL

«Molí-Via Favència» Residencias Aidar, SLU

«Alchemika» EULEN Servicios Sociosanitarios, SA

«Bon Pastor» UTE Lagunduz 2 SL i Fundació Salut I Comunitat

«Mossèn Vidal i Aunòs» EULEN Servicios Sociosanitarios, SA

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a prevenir negligències en l’adjudicació del concurs de 
les cinc residències públiques que tenien contracte de gestió amb la 
UTE Ingesan-Asproseat
314-00426/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00067/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració 
econòmica del cost del servei amb què sortirà a licitació el concurs 
de les cinc residències públiques que tenien contracte de gestió amb 
la UTE Ingesan-Asproseat
314-00427/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00067/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com 
els plecs de condicions garantiran la qualitat assistencial i evitaran 
la precarització dels llocs de treball en el concurs de les cinc 
residències públiques que tenien contracte de gestió amb la UTE 
Ingesan-Asproseat
314-00428/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00067/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què serà 
efectiva l’adjudicació del concurs de les cinc residències públiques 
que tenien contracte de gestió amb la UTE Ingesan-Asproseat
314-00429/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00067/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de les 
subscripcions a revistes científiques del 2015 al 2017
314-00654/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16139 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

nya, dono resposta a les preguntes a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-0654/12 i 314-0655/12.

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

Adjunto en document annex la llista dels títols de les subscripcions a revistes 
científiques que han facilitat els departaments de la Generalitat de Catalunya. La 
informació relativa a les subscripcions per part de les universitats catalanes està 
continguda a la Biblioteca Digital de Catalunya, a l’adreça http://www.csuc.cat/ca/
biblioteques/biblioteca-digital-de-catalunya-bdc/biblioteca-digital-de-catalunya-in-
formacio-sobre.

Pel que fa a les subscripcions, la Comissió Central de Subministraments con-
tracta per a tots els departaments, atès el seu interès comú, les relatives a les bases 
de dades següents: 

– Bases de dades jurídiques de legislació i normativa, jurisprudència, doctrina i 
butlletí jurídic. Adjudicat per al 2018 a les següents empreses: Tirant lo Blanch, SL 
i Wolters Kluwer España, SA.

– Bases de dades de casos pràctics: Col·lecció de QMemento Administrativo, 
Qmemento Plus Social i Mementos de diferents matèries, més el Memento Contra-
tación Pública Abogacia del Estado. Adjudicat per al 2018 a l’empresa: Lefebvre-El 
Derecho, SA.

– Bases de dades de normes UNE i normes EN ratificades. Adjudicat per al 2018 
a l’empresa Aenor Internacional, SAU.

Tot i això, aquesta Comissió Central de Subministraments analitza periòdica-
ment, a través dels departaments i el seu sector públic, la conveniència de centralit-
zar altres subscripcions.

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Ernest Maragall i Mira, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

Annex a la resposta amb núm. de tramitació 314-00654/12. Dades de 
les subscripcions a revistes científiques del 2015 al 2017

Vicepresidència i Economia i Hisenda

Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

Boletín de Estudios Económicos - Deusto X X X
Boletín Económico de Información Comercial Española (BICE) X X X
Boletín Económico de la Construcción X X X
Información Comercial Española. Revista de Economía (ICE) X X X
Papeles de Economia Española X X X
Revista Económica de Catalunya X X X

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

Revista especialitzada Práctica Contratación Administrativa - - X

Interior

Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

British Journal of Criminology X X X
Claves de la Razón Práctica X X X
Harvard Deusto Business Review X X X

http://www.csuc.cat/ca/biblioteques/biblioteca-digital-de-catalunya-bdc/biblioteca-digital-de-catalunya-informacio-sobre
http://www.csuc.cat/ca/biblioteques/biblioteca-digital-de-catalunya-bdc/biblioteca-digital-de-catalunya-informacio-sobre
http://www.csuc.cat/ca/biblioteques/biblioteca-digital-de-catalunya-bdc/biblioteca-digital-de-catalunya-informacio-sobre
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Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

Les Cahiers de la Sécurité X X X
Violence and Gender - X X
AFTE Journal X X X
Bayerns Polizei X X X

Boletín Criminológico. Instituto Andaluz  
Interuniversitario de Criminología X X X
Boletín de Información del CESEDEN X X X
Bürgerrechte and Polizei X X -
Ciencia Policial X X X
Climate Risk Management - X X

Clivatge: estudis i testimonis  
sobre el conflicte i el canvi socials - X X
Conflict Resolution Quarterly X X X
Crime Prevention and Community Safety X X X
Crime Science X X X
Criminology in Europe X X X
Crítica Penal y Poder - - X
Cuadernos de la Guardia Civil X X X
Cuadernos de Política Criminal X X X
Cuadernos de Seguridad X X X
Derecho Penal y Criminología - - X
Déviance et Société X X X
Disaster Prevention and Management - X -
Drugs and Alcohol Today - - X
Eguzkilore: Cuadernos del Instituto Vasco de Criminología X X X
European Journal of Crime, Criminal Law, and Criminal Justice - X X
European Journal of Criminology X X X
European Journal of International Security - X X

European Journal of Policing Studies - - X
European Journal on Criminal Policy and Research - X X
European Police Science and Research Bulletin. CEPOL - X X
Face au Risque X X X
Fire: The Voice of Firefighting and Fire Prevention since 1908 X X X
Fire and Rescue X X X
Fire Risk Management: The International  
Journal for Fire Professionals X X X
Fire Safety Journal X X X
Fire Technology X X X
Foreign Affairs X X X
Forêt Mediterranéene X X X
Geopolítica(s). Revista de Estudios sobre Espacio y Poder - - X
InDret: Revista per a l’Anàlisi del Dret - - X
Inteligencia y Seguridad X X -
International e-Journal of Criminal Sciences - X X
International Fire Professional X X X
International Journal of Conflict Management - X -
International Journal of Disaster Risk Reduction - X X
International Journal of Electronic  
Security and Digital Forensics - X X
International Journal of Intelligence and Counterintelligence - - X
International Journal of Intelligence, Security,  
and Public Affairs - X X
International Journal of Police Science and Management X X X
International Journal of Prisoner Health - - X
International Journal of Public Sector Management - X -
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Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

International Police Training Journal - X X
International Security X X X
Internet Journal of Criminology X X X
Journal of Aggression, Conflict and Peace Research - X X
Journal of Communication Management - X -
Journal of Conflictology - - X
Journal of Criminal Psychology - X X
Journal of Criminological Research, Policy and Practice - X X
Journal of Forensic Document Examination X X X
Journal of Forensic Identification X X X
The Journal of Forensic Practice - - X
Journal of Human Trafficking - X X
Journal of Police and Criminal Psychology X X X
Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism - X X
Journal of the American Society of Questioned Document 
Examiners - X X

Law Enforcement Executive Forum X X X
Law Enforcement Technology X X X
Montes: Revista de Ámbito Forestal X X X
National Fire Codes X X X
NFPA Journal X X X
Papeles del Psicólogo: Revista del Colegio Oficial de 
Psicólogos - - X
Papers. Revista de Sociologia X X X
Police Chief: The Professional Voice of Law Enforcement X X X
Police Journal X X X
Police Practice and Research X X X
Police Quarterly X X X
Policía X X X
Policía y Seguridad Pública X X X
Policing: A Journal of Policy and Practice X X X

Policing: An International Journal of Police Strategies & 
Management X X X

Policing and Society X X X
Polizia E Democrazia X X X
Psychology, Crime and Law X X X
Punishment and Society X X X
Relaciones Internacionales - - X
Review of International Studies X X X
Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal X X X
Revista Catalana de Dret Públic X X X
Revista Catalana de Seguretat Pública X X X
Revista CIDOB d’Afers Internacionals X X X
Revista de Derecho Penal y Criminología X X X
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica X X X
Revista de Estudios en Seguridad Internacional (RESI) - X X
Revista de Paz y Conflictos - - X
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología - X X
Revista Electrónica de Estudios Internacionales - X X
Revista Española de Investigación Criminológica - - X
Revista Española de Investigaciones Sociológicas X X X
Revista Española de Medicina Legal - X X

Revue Internationale de Criminologie  
et de Police Technique et Scientifique X X X

Risk Management: Journal of Risk Crisis and Disaster X X X
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Safer Communities - X X
Science and Justice X X X
Security Journal X X X
Seguridad y Ciudadanía X X X
SIAK: Journal for Police Science and Practice - X X
Skopein: la justicia en manos de la ciencia - X X
Studies in Conflict and Terrorism - X X
Theoretical Criminology X X X

Therapeutic Communities: The International  
Journal of Therapeutic Communities - - X

Trends in Organised Crime - X -
Varstvoslovje: Journal of Criminal Justice and Security - X X
Vigiles. Revue du Droit de Police X X X
Visión Criminológica-Criminalística - - X

Subscripció on-line base de dades de documents 
acreditatius d’identitat ( Keesing Reference Systems) X X X

Ensenyament

Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

«ALAMBIQUE. DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES (ISSN 1133‐9837)» X X X

«ARTICLES DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA  
LITERATURA (ISSN 1133‐9845)» X X X

AUDITORÍA PÚBLICA. REVISTA DE LOS ÓRGANOS 
AUTÓNOMOS DE CONTROL EXTERNO (ISSN 1136-517X) X X X

AULA DE SECUNDARIA (ISSN 2014-8615) X X X

AVANCES. SALUD, TRABAJO, EMPRESA (ISSN 1579-7716) X X X

CLIJ. CUADERNOS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 
(ISSN 0214-4123) X X X

CUADERNOS DE PEDAGOGÍA (ISSN 0210‐0630) X X X

EDUCACIÓN 3.0 X X X

ESTRIS. REVISTA D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI (ISSN 
1699‐1486) X X X

L’ÉTUDIANT (ISSN 0766-6330) X X X

FARISTOL (ISSN 0213-2427) X X X

FÒRUM. REVISTA D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRES 
(ISSN 1696-0475) X X X

GRÀFFICA (ISSN 2387–0524) - - X

GUIX. ELEMENTS D’ACCIÓ EDUCATIVA (ISSN 0213-8581) X X X

GUIX D’INFANTIL (ISSN 1577-5623) X X X

«ÍBER. DIDÀCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, 
GEOGRAFÍA E HISTORIA (ISSN 1133‐9810)» X X X

INFÀNCIA. EDUCAR DE 0 A 6 ANYS (ISSN 0212-4599) X X X

INFÀNCIA A EUROPA (ISSN 1578-4886) X X X

INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA (ISSN 0213-7771) X - -

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA (ISSN 0210-136X) X X X

LLENGUA NACIONAL (ISSN 1695-1697) X X -

«MÈTODE. REVISTA DE DIFUSIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DE 
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ISSN 1133‐3987)» X X X

MI BIBLIOTECA (ISSN 1699-3411) X X X



BOPC 154
21 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 35 
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA (ISSN 1134‐0312) X X X

PERSPECTIVA ESCOLAR (ISSN 0210‐2331) X X X

PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO (ISSN 0210-5977) X X X

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (ISSN 0212-4068) X - -

REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN (ISSN 1132-8932) X X X

REVUE INTERNATIONALE D’ÉDUCATION DE SÈVRES (ISSN 
1254-4590) X X X

SÀPIENS (ISSN 1695-2014) X X X

SIGLO CERO (ISSN 0210-1696) X

TÁNDEM. DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA (ISSN 
2014-4768) - X X

TEXTOS DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 
(ISSN 1133‐9829) X X X

TRAÇ. REVISTA DELS ENSENYANTS DE LA GARROTXA (DL 
GI. 278-1989) X X X

UNICUM. REVISTA DE L’ESCOLA SUPERIOR DE 
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS DE 
CATALUNYA (ISSN 1579-3613) X X X

Y AHORA QUÉ (ISSN 1887-9322) - - X

Salut

Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

ADDICTION X X X

AIDS X X X

AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH X X X

ANNALS OF INTERNAL MEDICINE X X X

ANNUAL REVIEW OF PUBLIC HEALTH X X X

ARCHIVES DES MALADIES PROFESSIONNELLES ET DE 
L’ENVIRONNEMENT X X X

BMJ QUALITY AND SAFETY X X X

BMJ: BRITISH MEDICAL JOURNAL X X X

CAHIERS DE NUTRITION ET DE DIÉTÉTIQUE X X X

CLINICAL KEY (ELSEVIER BV) X X X

DIABETES CARE X X X

EUROCARNE X - -

FOOD CONTROL X X X

FOOD MICROBIOLOGY X X X

FOOD TECHNOLOGY X X X

HASTINGS CENTER REPORT, THE X X X

HEALTH AFFAIRS X - X

HEALTH ECONOMICS X X X

HEALTH EDUCATION JOURNAL X X X

INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG 
DISEASE X X X

JAIDS - JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY 
SYNDROMES X X X

JAMA: JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL 
ASSOCIATION X - X
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Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

JOINT COMMISSION JOURNAL ON QUALITY AND PATIENT 
SAFETY X - -

JOINT COMMISSION PERSPECTIVES X - -

JOURNAL: AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION X - -

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH X - -

JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH X X X

JOURNAL OF MEDICAL ETHICS X X X

JOURNAL OF MEDICAL SCREENING X X X

MEDICAL CARE X X X

MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE X X X

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE X X

OXFORD UNIVERSITY PRESS (ONLINE PACKAGE) X X X

PEDIATRICS (ED.ANGLESA) X X X

PERSONAL COMPUTER AND INTERNET X X X

QUALITY MANAGEMENT IN HEALTH CARE X X X

REVISTA GENERAL DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA X - -

REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA X X X

SCIENCE DIRECT (ELSEVIER) X - -

TOBACCO CONTROL X X X

WATER ENVIRONMENT RESEARCH X - -

ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA X X X

ACTA PAEDIATRICA X X X

AJNR - AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY X X X

AJR: AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY X X X

AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION X X X

AMERICAN JOURNAL OF DERMATOPATHOLOGY X X X

AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY X X X

AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY X X X

AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY X X X

AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE & 
REHABILITATION X X X

AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY X X X

AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL 
CARE MEDICINE X X X

AMERICAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE X X X

AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY X X X

ANESTHESIA & ANALGESIA X X X

ANESTHESIOLOGY X X X

ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY X X X

ANNALS OF NEUROLOGY X X X

ANNALS OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE X X X

ANNALS OF SURGERY X X X

ARCHIVES DE PÉDIATRIE X X X

ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION X X X

ARTHRITIS AND RHEUMATOLOG X X X

ARTHROSCOPY: THE JOURNAL OF ARTHROSCOPY AND 
RELATED SURGERY X X X

BJOG: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS 
AND GYNAECOLOGY X X X

BJU INTERNATIONAL X X X
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Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

BLOOD X X X

BONE & JOINT JOURNAL X X X

BONE MARROW TRANSPLANTATION X X X

BRAIN X X X

BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA X X X

BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY X X X

BURNS X X X

CANCER - INCLS CANCER CYTOPATHOLOGY X X X

CARDIOLOGY IN THE YOUNG X X X

CHEST - INCLS SUPPLEMENT X X X

CLINICAL CHEMISTRY X X X

CLINICAL CHEMISTRY & LABORATORY MEDICINE X X X

CLINICAL ENDOCRINOLOGY - ENGLAND X X X

CLINICAL MICROBIOLOGY NEWSLETTER X - -

CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY X X X

CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH X X X

CRITICAL CARE MEDICINE X X X

CURRENT OPINION IN ANAESTHESIOLOGY X X X

CURRENT OPINION IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY X X X

CURRENT OPINION IN PEDIATRICS X X X

DEVELOPMENTAL MEDICINE AND CHILD NEUROLOGY X X X

DIARIO DE LA LEY ON-LINE - - X

DISEASES OF THE COLON & RECTUM X X X

DRUGS & THERAPY PERSPECTIVES X X X

ENDOCRINE REVIEWS X X X

EPILEPSIA X X X

EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY X X X

EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE & 
MOLECULAR IMAGING X X X

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY X X X

EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND 
ENDOVASCULAR SURGERY X X X

EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL X X X

FERTILITY AND STERILITY X X X

GASTROENTEROLOGY X X X

HEPATOLOGY X X X

HISTOPATHOLOGY X X X

HUMAN PATHOLOGY X X X

HYPERTENSION X X X

INTENSIVE CARE MEDICINE X X X

INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRIC ANESTHESIA X X X

INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND 
EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY X X X

INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY JOURNAL X X X

JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY 
SYNDROMES X X X

JOURNAL OF ARTHROPLASTY X X X

JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY - AMERICAN X X X

JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR 
ANESTHESIA X X X
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JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY X X X

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM X X X

JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION - INCLS 
SUPPLEMENTS X X X

JOURNAL OF CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY X X X

JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY X X X

JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY X X X

JOURNAL OF HAND SURGERY (AMERICAN VOLUME) X X X

JOURNAL OF HEAD TRAUMA REHABILITATION X X X

JOURNAL OF IMMUNOLOGY X X X

JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES C-W CLINICAL 
INFECTIOUS DISEASES X X X

JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE X X X

JOURNAL OF LOWER GENITAL TRACT DISEASE X X X

JOURNAL OF NEUROSURGERY X X

JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE X X X

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY X X X

JOURNAL OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY X X X

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND 
NUTRITION X X X

JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY/ONCOLOGY X X X

JOURNAL OF PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY & 
STRABISMUS X X X

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS X X X

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS, PART B X X X

JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY X X X

JOURNAL OF PERINATAL MEDICINE X X X

JOURNAL OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE & AESTHETIC 
SURGERY X X X

JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE X X -

JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE & HEARING RESEARCH X X X

JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY 
OF ORTHOPEDIC SURGEONS X X X

JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY X X X

JOURNAL OF THORACIC IMAGING X X X

JOURNAL OF TRAUMA AND ACUTE CARE SURGERY, THE X X X

LARYNGOSCOPE X X X

MEDICAL CARE X X X

MENOPAUSE X X X

METAS DE ENFERMERIA X X X

NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION X X X

NEUROMUSCULAR DISORDERS X X X

NEUROPEDIATRICS X X X

NEURORADIOLOGY X X X

NEUROSURGERY X X -

NEUROSURGERY - - X

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE X X X

OBSTETRICS & GYNECOLOGY X X X

OPHTHALMOLOGY: JOURNAL OF THE AMERICAN 
ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY X X X
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OTOLOGY & NEUROTOLOGY (FORMERLY AMERICAN 
JOURNAL OF OTOLOGY) X X X

PEDIATRIC ALLERGY IMMUNOLOGY AND PULMONOLOGY X X X

PEDIATRIC ANESTHESIA X X X

PEDIATRIC CARDIOLOGY X X X

PEDIATRIC DERMATOLOGY X X X

PEDIATRIC DRUGS X X X

PEDIATRIC EMERGENCY CARE X X X

PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL X X X

PEDIATRIC NEUROSURGERY X - X

PEDIATRIC PULMONOLOGY X X X

PEDIATRIC RESEARCH X X X

PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SURGERY X X X

PRENATAL DIAGNOSIS X X X

PROSTHETICS AND ORTHOTICS INTERNATIONAL X X X

RADIOLOGY C-W RADIOGRAPHICS X X X

RETINA X X X

RHINOLOGY X X X

ROL DE ENFERMERIA - INCLS SUPPLEMENTS X X X

SEMINARS IN LIVER DISEASE - PRT + ONL - SNGL SITE 
ACC /ALL EXCEPT AMERICAS & CERTAIN COUNTRIES/ X X X

SEMINARS IN NUCLEAR MEDICINE X X X

SEMINARS IN PERINATOLOGY X X X

SKELETAL RADIOLOGY - ONLINE - ENHANCED ACCESS /
ALL EXCEPT NOA LAM/ X X X

SLEEP - ONLINE X X X

SPINAL CORD - ONLINE - SITE LICENSE /FOR EUROPE 
EXC UK/ /FOR INSTITUTIONS/ X X X

SPINE X X X

SURGERY X X X

THE AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY X X X

THE AMERICAN JOURNAL OF SURGERY X X X

THE JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION X X X

THE JOURNAL OF PEDIATRICS X X X

THE JOURNAL OF UROLOGY X X X

THE LANCET X X X

THERAPEUTIC DRUG MONITORING X X X

TRANSPLANT INFECTIOUS DISEASE X X X

TRANSPLANTATION X X X

UROLOGY X X X

AGATHOS- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA Y BIENESTAR X X X

AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY X X X

AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY X X X

AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY X - -

AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND 
REHABILITATION - X X

AMERICAN JOURNAL OF RESP. & CRITICAL CARE MED. X X X

AMERICAN JOURNAL OS SURGICAL PATHOLOGY

ANESTHESIA AND ANALGESIA X X -

ARCHIVOS ESPAÑOLES DE UROLOGÍA X X X
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Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

BONE & JOINT JOURNAL X X X

CANADIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE X - -

CHEST + SUPPLEMENT X X X

CIRCULATION COLLECTION (6 TITOLS) X

CLINICAL NEPHROLOGY X X X

CLINICAL ORTHOPAEDICS & RELATED RESEARCH X - -

CRITICAL CARE MEDICINE X X X

CURRENT OPINION IN ANESTHESIOLOGY X X X

CURRENT OPINION IN CRITICAL CARE - X X

CURRENT OPINION IN INFECTIOUS DISEASES - X X

CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY AND HYPERTENSION X X X

CURRENT OPINION IN NEUROLOGY X X X

CURRENT OPINION IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY - X -

CURRENT OPINION IN OTOLARYNGOLOGY AND HEAD  
AND NECK SURGERY X - -

CURRENT OPINION IN RHEUMATOLOGY X X X

CURRENT OPINION IN UROLOGY - - X

EMERGENCY MEDICINE JOURNAL X X X

EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE X - X

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY X X X

EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL X X X

FOOT & ANKE INTERNATIONAL X - -

HEMEROTECA VIRTUAL CANTÀRIDA X X X

JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY - AMERICAN 
VOLUME (4 TÍTOLS) - X -

JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY X X X

JOURNAL OF HAND SURGERY (EUROPEAN VOLUMEN) X - -

JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE X X -

JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE X X -

KIDNEY INTERNATIONAL X X

MEDICAL LETTER DRUGS & THERAPEUTICS X X X

METAS DE ENFERMERÍA X X X

NEUROLOGY X X X

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE X X X

PAIN X - -

PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES JOURNAL X - -

REVISTA DE ENFERMERÍA ROL X X X

SEMINARS IN THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS X X X

STROKE X X

SURGICAL INFECTIONS X X X

THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS X X -

TRABAJO SOCIAL Y SALUD X X X

HOSPITAL MEDICINE CLINICS - - X

AJNR - AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY X X X

AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL  
CARE MEDICINE X X X

ANESTHESIOLOGY X X X

ANNALS OF SURGERY X X X

BJOG: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS 
AND  GYNAECOLOGY X X X
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BLOOD X X X

BLOOD X X X

BLOOD - SUPPLEMENTS X X X

BONE & JOINT JOURNAL X X X

BRITISH JOURNAL OF SURGERY X X X

CANCER - INCLS CANCER  CYTOPATHOLOGY X X X

CANCER CYTOPATHOLOGY X X X

CHEST X X X

CIRCULATION X X X

CLINICAL INFECTIOUS DISEASES X X X

CLINICAL INFECTIOUS DISEASES SUPPLEMENTS X X X

CRITICAL CARE MEDICINE X X X

DIABETES X X X

GAMMA KNIFE X X X

HEAD & NECK X X X

JBJS CASE CONNECTOR X X X

JBJS ESSENTIAL SURGICAL TECHNIQUES X X X

JBJS REVIEWS X X X

JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY - AMERICAN ED X X X

JOURNAL OF CLINICAL  ENDOCRINOLOGY & METABOLISM X X X

JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY X X X

JOURNAL OF GERONTOLOGICAL  NURSING X X X

JOURNAL OF NEUROSURGERY X X X

JOURNAL OF NEUROSURGERY:  PEDIATRICS X X X

JOURNAL OF NEUROSURGERY:  SPINE X X X

JOURNAL OF THE AMERICAN  SOCIETY OF NEPHROLOGY X X X

MEETING PROCEEDINGS: AMERICAN  SOCIETY OF 
CLINICAL X X X

MICROSURGERY X X X

MODERN PATHOLOGY X X X

NEUROLOGY AND NEUROLOGY CLINICAL PRACTICE 
BUNDLE X X X

NEW ENGLAND JOURNAL OF  MEDICINE -  
INTERNATIONAL ED X X X

ORTHOPAEDIC PROCEEDINGS X X X

OVID USER LICENSE X X X

PAIN MANAGEMENT NURSING X X X

PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL X X X

PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SURGERY X X X

ROL DE ENFERMERIA - INCLS  SUPPLEMENTS X X X

ACTA CYTOLOGICA X X X

AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 

AMERICAN JOURNAL OF HEALTH SYSTEM PHARMACY X X X

AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND 
REHABILITATION X - -

AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY X X X

AMERICAN JOURNAL OS SURGICAL PATHOLOGY X X X

ANESTHESIA AND ANALGESIA - - -

CIRCULATION COLLECTION (6 TITOLS) - - -

CRITICAL CARE MEDICINE - - -
Fascicle segon
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CURRENT OPINION IN ANESTHESIOLOGY - - -

CURRENT OPINION IN CRITICAL CARE X - -

CURRENT OPINION IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY - X -

CURRENT OPINION IN INFECTIOUS DISEASES X - -

CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY AND HYPERTENSION - - -

CURRENT OPINION IN NEUROLOGY - - -

CURRENT OPINION IN OTOLARYNGOLOGY AND HEAD AND 
NECK SURGERY - - -

CURRENT OPINION IN RHEUMATOLOGY - - -

CURRENT OPINION IN UROLOGY - - -

EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE - X -

INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY X X -

JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY - AMERICAN 
VOLUME (4 TÍTOLS) - - X

JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY

JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY X X X

JOURNAL OF REHUMATOLOGY X X X

NEUROLOGY

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE X X X

PAIN

PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES JOURNAL

RADIOLOGY X X X

STROKE X - -

AETEL X X X

ASOCIACIÓN ESP.TÉCNICOS EN RADIOLOGIA X X X

IMAGEN DIAGNÓSTICA X X X

REVISTA DELABORATORIO CLÍNICO X X X

ROL DE ENFERMERIA X X X

METAS DE ENFERMERÍA X X X

REVISTA ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA X X X

MEDICINA CLÍNICA X X

PIEL FORMACIÓN CONTINUADA EN DERMATOLOGIA X X X

ANNALS OF VASCULAR SURGERY X X -

JOURNAL OF CATARACT & REFRACTIVE SURGERY X X -

JOURNAL OF HAND SURGERY X X -

OPHTHALMOLOGY: JOURNAL OF THE AMERICAN 
ACADEMY OF OPHTHALMOLOLGY X X X

SEMINARS IN HEMATOLOGY X X -

SEMINARS IN ONCOLOGY X X X

JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY X X X

NEUROLOGY AND NEUROLOGY: CLINICAL PRACTICE X X X

AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY X X X

ANNALS OF SURGERY X X X

BRAIN X X X

BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY X X X

CLINICAL JOURNAL OF PAIN X X X

CURRENT OPINION IN ONCLOLOGY X X X

CURRENT OPINION IN OPHTHALMOLOGY X X X

CURRENT OPINION IN RHEUMATOLOGY X X X

JAMA INTERNAL MEDICINE X X X
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Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

JAMA NEUROLOGY X X X

JAMA OPHTHALMOLOGY X X X

JAMA SURGERY X X X

JOURNAL OF ORTHOPAEDIC TRAUMA X X X

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS X X X

JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY X X X

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE X X X

OBSTETRICS & GYNECOLOGY X X X

RETINA X X X

SPINE X X X

TRANSPLANTATION X X X

OVID USER LICENSE ONLINE X X X

AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY X X X

CLINICAL NEPHROLOGY X X X

JOURNAL OF BONE AND MINERAL X X X

JOURNAL OF NEUROSURGERY X X X

JOURNAL OF RHEUMATOLOGY X X X

OBESITY SURGERY: INCLUDING LAPAROSCOPY AND 
ALLIED CARE X X X

RADIOLOGY X X X

SLEEP X X X

ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA X X X

AM J SURGICAL PATHOLOGY X X X

AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY X X X

EARLY INTERVENTION IN PSYCHIATRY X X X

INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS X X X

JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH X X X

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE X X X

THE JOURNAL OF NUCLEAR MEDECINE - - X

RADIOLOGY ONLINE - X X

AMERICAN JOURNAL PSYCHIATRY - X -

PHYSICS IN MEDECINE AND BIOLOGY (E-ONLY) - X X

JOURNAL OF EPIDEMOLOGY&COMMUNITY HEALTH - X

BLOOD&HEMATOLOGY JOURNAL - X X

THE JAMA NETWORK - X X

REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PERIODONCIA X X X

REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE 
LA SALUD X X X

REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MATERIALES 
ODONTOLÓGICOS X X X

REVISTA BIOÉTICA (INSTITUTO BORJA BIOETICA) X X X

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE  
(CNEJM GROUP) - X X

ÁGORA DE ENFERMERIA, SL X X X

INTERNATIONAL SOCIETY OF DRUGS BUTLLETINS X X

AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATOLOGY X X X

APARATO LOCOMOTOR - ENCICLOPÉDIE MEDICO-
CHIRURGICALE X X X

KINESITERAPIA - ENCICLOPÉDIE MEDICO-CHIRURGICALE X X X

OVID TECHNOLOGIES, S.L - Ovid Hospital Library Collection - X X
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Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY X X X

AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY &  
CRITICAL CARE MEDICINE X X X

BRITISH JOURNAL OF SURGERY (Inclou  
EuropeanJournal of Surgery) X X X

CAPITAL HUMANO X X X

CIRCULATION X X X

COMPUTER WORLD X - -

FISIOTERAPIA X X X

FORMACION MEDICA CONTINUADA EN ATENCION 
PRIMARIA X X X

GASTROENTEROLOGIA Y HEPATOLOGIA X X X

JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY (ED. 
AMERICANA E INGLESA) X X X

JOURNAL OF RHEUMATOLOGY X X X

JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS - X X

LA REVUE PRESCRIRE X X X

METAS DE ENFERMERIA X X X

NEUROLOGY X X X

NURSING (ED. ESPAÑOL) X X X

PEDIATRICS X X X

RADIOGRAPHICS X X X

REVISTA DE SENOLOGIA Y PATOLOGIA MAMARIA X X X

REVISTA ESPAÑOLA DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION X X X

REVISTA ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA X X X

ROL X X X

THE BONE & JOINT JOURNAL X X X

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE X X X

TRABAJO SOCIAL Y SALUD X X X

BMJ. BRITISH MEDICAL JOURNAL X X X

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE X - X

HEALTH SCIENCE PACK JOURNALS (SAGE) - X X

I+S X X X

CLINICAL TRANSPLANTATION X X X

NEPHRON X - -

NEPHRON X - -

AMERICAN JOURNAL OF NEFROLOGY - X X

THE TRANSPLANTATION SOCIETY - - X

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS - - X

TRANSPLANTATION REVIEWS - - X

TRANSPLANT IMMUNOLOGY - - X

TRANSPLANT INFECTIOUS DISEASE - - X

XENOTRANSPLANTATION - - X

ZENTRALSTERILISATION X - -

ACTAS DERMOSIFILIOGRAFICAS X X -

ACTUALITZACIÓN EN MEDICINA DE FAMILIA - - X

AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY X - -

AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH X X X

AMF ACTUALIZACIONS EN MEDICINA DE FAMILIA - X -

ANALES DE PEDIATRIA X X -



BOPC 154
21 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 45 

Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

ANALES DE PEDIATRIA CONTINUADA X X -

ANNALS OF INTERNAL MEDICINE-PRINT+ONLINE-SITE 
LICENSE/TIERS A-F/FOR INST/FOR RENEWALS/ X X X

ARCHIVERS OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION - X -

BASES DE DATOS MICROMEDEX X X X

BEST PRACTICE - X -

BMJ BEST PRACTICE-ONLINE /ALL EXC US NOR/ X - X

BRITISH JOURNAL OF GENERAL PRACTICE X - -

CHEST X - -

CINAHL X X X

CIRCULATION - X X

COCHRANE LIBRARY X X X

CONSULTES XML - - X

DRUG SAFETY - - X

DRUG SAFETY - X -

ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION X X -

ENFERMEDADES INFECCIONSAS Y MICROBIOLOGIA 
CLINICA X X -

ENFERMERIA CLÍNICA X X -

EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL PRACTICE X X -

EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH X - X

EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - X -

FAMILY PRACTICE-ONLINE/FOR EUROPE EXC UK X - -

FISTERRA X X -

FORMACIÓ MEDICA CONTINUADA EN ATENCIÓN PRIMARIA X X -

HARRISON ONLINE - X -

HARRISONS ONLINE/FOR INSTITUTIONS/ X - X

HOSTING GTBIB-SOD - - X

INTERNAL MEDICI - X X

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE X - -

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & 
OBSTETRICS X - -

JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL 
ASSOCIATION X X X

JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY X - -

JOURNAL OF PEDIATRICS X X X

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH X - -

JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY X X -

JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY - - X

MEDICAL LETTER ON DRUGS AND THERAPEUTICS X X X

MEDICINA CLINICA X X -

MEDICINE-PROGRAMA DE FORMACION MEDICA 
CONTINUADA X X -

NATURE - - X

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE X X X

NURSING OUTLOOK X X -

ONSTETRICS & GYNECOLOGY - X X

OPENATHENS - - X

PAQUETE ELSEVIER - - X

PEDIATRIC CLINICS OF NORTH AMERICA X X -
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PEDIATRICS IN REVIEW-ONLINE-SITE LICENSE-INCLS 
ARCHIVES-TIER 5 X X X

PEDIATRICS-ONLINE-SITE LICENSE-INCLS X X X

PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION CLINICS OF 
NORTH AMERICA X X -

PHYSICAL THERAPY-PRINT+ONLINE/SURFACE MAIL/ X - -

PIEL FORMACION CONTINUADA EN DERMATOLOGIA X X -

PRESCRIRE INTERNATIONAL PRINT X X X

PRIMARY CARE:CLINICS IN OFFICE PRACTICE X X -

REVISTA DE CALIDAD ASISTENCIAL X X -

ROL DE ENFERMERIA X - -

ROL DE ENFERMERIA - X -

ROL INFERMERIA - - X

THE AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY X X -

THE AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE X X -

THE LANCET X X -

TITULOS BMJ X X X

AJR: AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY X X X

AMERICAN FAMILY PHYSICIAN X X X

AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION X X X

AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY X X

AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY X X X

AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES X X -

AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY X X -

AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY X X X

AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY (REPORTS) - X X

AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY X X X

«AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL  
CARE MEDICINE» X X X

AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY - X X

ANESTHESIA & ANALGESIA AND A&A CASE REPORTS 
BUNDLE - X X

ANESTHESIOLOGY - X X

ANNALS OF PHARMACOTHERAPY X X X

ANNALS OF PLASTIC SURGERY - X X

ANNALS OF SURGERY - X X

ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION X X X

ARTHRITIS AND RHEUMATOLOGY X X -

ARTHRITIS CARE AND RESEARCH - X

ARTHROSCOPY X X X

BJU INTERNATIONAL X X

BLOOD X X X

CANCER X X -

CANCER CYTOPATHOLOGY - X -

CHEST X X X

CIRCULATION - X X

CLINICAL CHEMISTRY X X X

CLINICAL ENDOCRINOLOGY X X -

CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY X X X

CLINICAL INFECTIOUS DISEASES X X -
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CLINICAL NEPHROLOGY X X X

CLINICAL PHARMACOKINETICS X X X

CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS X X X

CRITICAL CARE MEDICINE - X X

DIABETES X X X

ENFERMERIA INTENSIVA X X X

EUROPEAN HEART JOURNAL X X X

«EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & 
INFECTIOUS DISEASES « X X X

EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY X X -

HUMAN PATHOLOGY X X -

INTENSIVE CARE MEDICINE X X X

«INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY 
BIOLOGY PHYSICS» X X X

JAMA DERMATOLOGY - X X

JAMA INTERNAL MEDICINE - X X

JAMA NEUROLOGY - X X

JAMA OPHTHALMOLOGY - X X

JAMA PEDIATRICS - X X

JAMA PSYCHIATRY - X X

JAMA SURGERY - X X

JAMA: JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL 
ASSOCIATION - X X

JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY - AMERICAN 
VOLUME BUNDLE - X X

JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY X X X

JOURNAL OF IMMUNOLOGY X X X

JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES X X -

«JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES C-W CLINICAL 
INFECTIOUS DISEASES» X X -

JOURNAL OF NEUROSURGERY X X X

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY X X X

JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY X X X

JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE X X X

JOURNAL OF RHEUMATOLOGY X X X

JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY X X -

JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS X X X

JOURNAL OF THORACIC & CARDIOVASCULAR SURGERY - X X

JOURNAL OF TRAUMA AND ACUTE CARE SURGERY, THE - X X

JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE X X X

JOURNAL OF UROLOGY X X X

LANCET X X X

LARYNGOSCOPE X X X

MEDICAL DOSIMETRY X X X

MEDICAL PHYSICS X X X

MEDLINE (1950-DATE) - X -

MODERN PATHOLOGY (FOR EUROPE EXC UK) X X -

MODERN PATHOLOGY (ONLINE- SITE LICENS/ FOR 
EUROPE EXC UK/ FOR INSTUTITIONS ) X X X
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NEUROLOGY AND NEUROLOGY: CLINICAL PRACTICE 
BUNDLE - X X

NEUROSURGERY - X X

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE X X X

NURSING X X -

OBSTETRICS & GYNECOLOGY - X X

OPTHALMOLOGY X X X

OTOLARYNGOLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA X X -

OTOLARYNGOLOGY HEAD & NECK SURGERY X X X

OTOLOGY & NEUROTOLOGY (FORMERLY AMERICAN 
JOURNAL OF OTOLOGY) - X X

OVID USER LICENSE (ONLINE) - X X

«PACK DE REVISTAS (DIFUSION AVANCES DE  
ENFERMERIA)» X X -

PEDIATRIC EMERGENCY CARE X X X

PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL - X X

PEDIATRIC RESEARCH (FOR EUROPE EXC UK) X X -

«PEDIATRIC RESEARCH (ONLINE - SITE LICENSE /FOR 
EUROPE EXC UK/ /FOR INSTITUTIONS/)» X X X

PHYSICAL THERAPY X X X

PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SURGERY - X X

PSYCHOLOGICAL MEDICINE X X X

RADIOLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA X X X

RADIOLOGY X X X

REVISTA CLINICA ESPANOLA X X X

REVISTA ESPANOLA DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION X X X

ROL DE ENFERMERIA X X X

SEMINARS IN ARTHRITIS & RHEUMATISM X X -

SEMINARS IN DIAGNOSTIC PATHOLOGY X X X

SEMINARS IN HEMATOLOGY X X X

SEMINARS IN LIVER DISEASE X X X

SEMINARS IN ONCOLOGY X X X

SLEEP X X X

SPINE - X X

THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS X X X

TRANSPLANTATION -- X X

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS X X -

AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL 
CARE MEDICINE X X X

AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY X X X

ANESTHESIA & ANALGESIA X X X

ANNALS OF INTERNAL MEDICINE X X X

ANNALS OF NEUROLOGY X X X

ANNALS OF SURGERY X X X

BLOOD X X X

BRITISH JOURNAL OF SURGERY X X X

CANCER X X X

CAPITAL HUMANO X X X

CHEST X X X

CIRCULATION X X X
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CLINICAL CHEMISTRY X X X

CLINICAL GENETICS X X X

CLINICAL KEY (ELSEVIER BV) X X X

CRITICAL CARE MEDICINE X X X

CURRENT OPINION IN ANAESTHESIOLOGY X X X

DISEASES OF THE COLON & RECTUM X X X

JAMA (JOURNAL OF AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION) X X X

JOURNAL OF BONE & JOINT SURGERY - AMERICAN 
VOLUME X X X

JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY TIER 3 X X X

JOURNAL OF HAND SURGERY (EUR. VOL.) X X X

JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY X X X

JOURNAL OF TRAUMA AND ACUTE CARE SURGERY X X X

MANTENIMIENTO X X X

NEUROLOGY X X X

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE X X X

OBSTETRICS & GYNECOLOGY X X X

PEDIATRIC RADIOLOGY X X X

RADIOLOGY & RADIOGRAPHICS X X X

RHEUMATOLOGY X X X

ROL DE ENFERMERÍA X X X

THE BONE AND JOINT JOURNAL X X X

CLINICAL KEY (ELSEVIER BV) X X X

EBSCO, SLU X X X

OVID TECHNOLOGIES, SL X X X

Territori i Sostenibilitat

Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

A & V monografías de arquitectura y vivienda X - -

Actualidad administrativa jurisprudencia doctrina y 
legislación X X X

Actualidad económica X - -

AIP España (digital) X X X

Boletín económico de la construcción X X X

Boletin Estadístico Información GANVAM X X X

Carreteras: publicación de la Asociación Española de la 
Carretera X X X

Ciudad y territorio: estudios territoriales X X X

Consultor contratación administrativa on-line individual X X X

Consultor de los Ayuntamientos on line X X X

Consultor urbanistico red X X X

Contratación administrativa práctica X X X

Contratos del sector público (CSP) (digital) - X X

Croquis X - -

Diàlegs (digital) X - -

Economist, The X X X

Emedos (digital) X X X

Fichero de altos cargos X X X

HA Hormigon y Acero X X X
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InfoDRON - - X

Ingeniería civil X X X

Ingeopres X X X

Jane’s urban transport systems X X -

Jane’s worlds railways X X -

Maleta de Portbou, La X - -

Mundo de los Pirineos:montaña,cultura naturaleza X X X

On diseño X X -

Paisea X X X

Práctica urbanística X X X

Prevention World (digital) X X X

Revista de administración pública (digital) X X X

Revista de aeronáutica y astronáutica - - X

Revista de derecho urbanistico y medio ambiente X X X

Revista de obras públicas X X X

Revista de urbanismo y edificación X X X

Revista del Ministerio de Fomento X X X

Revista española de derecho administrativo X X X

Revista jurídica de Catalunya X X X

Revista jurídica de Catalunya: jurisprudència X X X

Routes & roads X X X

Tec: transport environnement circulation X X X

Temps, El X X X

Time X - -

Todotransporte (paper + digital) X X X

Topos (ed. anglesa) X X X

Tramways & urban transit X X X

Transporte XXI X X X

Transporte y logistica Terrestre X X X

Transports X X X

Via libre (paper+digital) X X X

Cultura

Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

Afers XXX: 80, 8X, 8X X X X

A&V: monografias de arquitectura y vivienda X X X

AMC Le Moniteur Architecture X X X

American Archivist X X X

Anuario de Estudios Medievales X X X

Antiquity X X X

Archimag X X X

Archivi X - X

Archivi - Ex: Archivi per le storia - X -

Archivaria X X X

Archives. Association des Archivistes du Québec X X -

Archives. Journal of british records Assn - X -

Auriga - - X

Boletín de la Anabad X X X
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Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

Boletín Económico de la Construcción X X X

Bulletin de la Société préhistorique française X X X

COMMA (Bulletin du Conseil International des Archives) - X X

Casabella X X X

Conservation Restauration des Biens Culturels X X X

Consumption, Markets and Culture X X X

Couplage Archeologie et Dossiers X X X

Cuadernos de Historia Contemporánea X X X

Cuadernos de Historia Moderna X X X

Cuardernos de Pedagogía X X X

Cultural Trends X X X

Curator. The Museum Journal   X X X

Current Issues in Language Planning X X X

Descobrir Catalunya - - X

Domenechiana X X X

Economia della Cultura X X X

El croquis X X X

El món d’ahir - - X

El profesional de la información (online) X X X

El Temps X - -

Estudis d’Història Agrària X X X

Ethnologie Française X X X

Folklore X X X

Gazette des Archives X X X

Harper’s Magazine X - -

Imprese e Storia X X -

Indice Histórico Español X X X

InfoMigjorn (Butlletí digital sobre llengua catalana) X X X

International Journal of Cultural Policy X X X

Journal of British Records Association X X X

Journal of Culturals Economics X X X

L’Avenç X X X

La Maleta de Port Bou - X X

Language Assessment Quarterly X X X

Langage et Societé X X X

Language in Society X X X

Language Problems and Language Planning X X X

Language Testing X X X

Llengua Nacional X X X

Lligall X X X

Locus Amoenus X3 - X X

London Review of Books X X X

Lotus International X X X

Món Sant Cugat - X X

Monumental. Revue scientífique des monuments històriques X X X

Museum management and curatorship X X X

Museums Journal X X X

New York Review of Books X X X

Patrimonio Cultural y Derecho X X X

Personal Computer & Internet X X X
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Publications of the International Council on Archives X X -

Recerques Hº X X X

Restaurator X X X

Revista de Catalunya X X X

Revista de Museología X X X

Revista de Protocolo - X -

Rivista Italiana di Studi Catalani X X X

Sàpiens: Revista d’Història X X X

Serra d’Or X X X

Sociolingüística X X X

Studies in Conservation X X X

Super Foto Digital X X X

Tabula + Archivamos X X X

The archaeological journal paper+on-line   X X X

The Architectural Review X X X

The Art Newspaper - - X

The Journal of Arts Manegement, Law and Society X X X

The Walrus X X -

Trabajos de Prehistoria X X X

Urgellia X X X

Yearbook for Traditional Music X X X

Justícia

Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

Cap subscripció X X X

Treball, Afers Socials i Famílies

Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

Revista de Administración Pública (electrònica) X X X

Revista Española de Derecho Constitucional (electrònica) X X X

Adoption and fostering X X X

Agathos. Atención sociosanitaria y bienestar X X X

Child and family social work X X X

Cuadernos de trabajo social X X X

Documentación social X X X

Educació social. Revista d’intervenció socioeducativa X X X

Intellectual and developmental disabilities X X X

Intervención psicosocial X X X

Migraciones X X X

Polibea X X X

Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente X X X

Rassegna di Servizio Sociale X X X

Research on Social Work Practice X X X

Revista de Servicios Sociales y Política Social X X X

Revista de Treball Social X X X

Revista Esp de Geriatría y Gerontología X X X

Revista Esp de Investigaciones Sociológicas X X X



BOPC 154
21 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 53 

Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

Revista Española de Drogodependencias X X X

Revista española del tercer sector X X X

Revue Française des Affaires Socials X X X

Siglo Cero X X X

Trabajo Social Hoy X X X

Viure en família X X X

Boletín Económico de la Construcción X X X

Agora: débats/jeunesse X X X

Comunicación y pedagogía X X X

Entre estudiantes: educación, cultura y ocio X X X

Item: revista de biblioteconomia i documentació X X X

Journal of adolescence X X X

Journal of research on adolescence X X X

Journal of youth and adolescence: a multidisciplinary 
research publication X X X

Journal of youth studies X X X

Lligall: revista catalana d’arxivística X X X

Young: nordic journal of youth research X X X

Youth & society X X X

Empresa i Coneixement

Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

Higher Education Review X X X

Nature X X X

Research Evaluation X X X

Research Europe X X X

Science X X X

Science and Public Policy X X X

The Internatinalisation Handbook of European Higher 
Education X X X

Investigación y Ciencia - X X

Public Understanding of Science X X X

OECD Education Statistics X X X

OECD Science Technology and R&D Statistics X X X

Actualidad Administrativa X X X

Revista de Administración Pública X X X

Revista española de Derecho Constitucional X X X

Revista Jurídica de Catalunya X X X

ALIMARKET REVISTA X X X

ALTERNATIVAS ECONOMICAS X X X

ANNALS OF TOURISM RESEARCH X X X

ARAL X X X

AXESOR X - -

BAROMETRO OMT X X -

CANAL DE ESTUDIOS -Turespaña- X X X

CARBUROL X X X

CONTRATACION ADMINISTRATIVA PRACTICA X X X

CUADERNOS DE INFORMACION ECONOMICA X X -

CURRENT ISSUES IN TOURISM X X X
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Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

DISTRIBUCION ACTUALIDAD X X X

ESPACES X X X

ESTUDIOS TURISTICOS X X X

FICHERO DE ALTOS CARGOS X X -

FOMENTO DE LA PRODUCCION X - -

GAZETTE OFFICIELLE DE TOURISME X X X

HOSTELMARKET X X X

JURISTOURISME - - X

LLIGALL: REVISTA CATALANA D’ARXIVISTICA X X X

LSA: LIBRE SERVICE ACTUALITES X X X

MICRODATOS FICHEROS EPA: ENCUESTA DE POBLACION 
ACTIVA (format electrònic) X X -

OILGAS X X X

PAPELES DE ECONOMIA ESPAÑOLA X X -

POINTS DE VENTE X X X

TOURISM GEOGRAPHIES X X X

TOURISM REVIEW X X X

UNWTO World Tourism Barometer (format electrònic) X X X

UNWTO World Tourism Barometer (format paper) X X -

Polítiques Digitals i Administració Pública

Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

Revista de administración pública X X X

Revista de derecho comunitario europeo X X X

Revista de estudios políticos X X X

Revista española de derecho constitucional X X X

Papeles de economia española X X X

Presupuesto y gasto público X X X

Práctica urbanística X X X

Contratación administrativa práctica X X X

Actualidad Administrativa X X X

Capital Humano  X X X

Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados X X X

Revista española de derecho administrativo X X X

Administración práctica, La X X X

Revista de derecho urbanístico y medio ambiente X X X

Revista española de la función consultiva X X X

Anuario de derecho municipal X X X

Revista de estudios locales X X X

Revista general de derecho administrativo X X X

El cronista del estado social y democrático de derecho X X X

Harvard Deusto business review (paper i electrònica) X X X

Revista SIC Ciberseguridad (revistasic.es) X X X

Agricultura, Ramaderia, Pesca I Alimentació

Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

Subscripció anual del Servei de Sanitat Vegetal amb                 
M.V.PHYTOMA, S.L. X X X
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Títol subscripcions revistes científiques 2015 2016 2017

Subscripció anual del Servei de Sanitat Vegetal amb 
Sociedad Española de agricultura Ecològica «SEAE» X X X

Subscripció anual M.V.PHYTOMA, S.L. - Terres de l’Ebre X X X

Subscripció anual M.V.PHYTOMA, S.L. - Tarragona X X X

Subscripció anual DIGITAL M.V.PHYTOMA, S.L. - Tarragona - - X

Subscripció anual del Servei de Sanitat Vegetal amb Agro-
Cultura X X X

Subscripció anual del Servei de Sanitat Vegetal amb 
Perspectives agrícoles X X X

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives 
plantejades per a centralitzar les subscripcions a revistes 
científiques
314-00655/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16139 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00654/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació 
econòmica dels òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del 
Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
314-00721/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00721/12 us in-
formo del següent:

El Departament es troba, actualment, treballant en diferents plans pilot, entre 
ells els òrgans de coordinació de la caça a Mont-Roig del Camp i Cambrils i el de la 
zona de Vila-seca i Salou. Gràcies a aquests òrgans de coordinació, els quals estan 
formats per més de 20 professionals, es poden prevenir riscos en zones de seguretat 
i augmentar el suport per a restituir els danys que s’hagin pogut ocasionar fins el 
moment en les zones indicades. Aquests òrgans de coordinació es troben emmarcats 
en el pla de prevenció de danys i riscos causats per fauna cinegètica, un pla dinàmic 
que, en funció de l’evolució de les poblacions i dels resultats obtinguts en les actua-
cions dels plans pilot, i de les zones de seguretat determinades en aquests, podrà 
incorporar noves zones en un futur.

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incendis 
forestals provocats per l’electrocució d’ocells
314-00751/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00751/12 us in-
formo del següent: 

La Generalitat és plenament conscient que l’electrocució d’aus és una causa d’in-
cendi de vegetació tant agrícola com forestal. Així mateix, té constància que aquesta 
ha estat una causa de provocació d’incendis forestals. És per aquesta raó que el De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació disposa d’un conveni amb 
la companyia elèctrica corresponent en el qual hi ha fixats els protocols de coordina-
ció i col·laboració en matèria de prevenció i actuació davant de fets com els descrits.

Aquest conveni permet que, quan el Cos d’Agents Rurals activa els nivells 2 i 3 
del Pla Alfa (els que assenyalen un major risc d’incendi forestal) o en cas d’incendi 
forestal, informa a la companyia de distribució elèctrica per tal de desconnectar les 
línies en les zones afectades i perquè procedeixi a les maniobres pertinents per des-
carregar els trams de línia afectades i anul·li els seus reenganxaments automàtics. 
Un cop acabats aquests episodis, el Cos d’Agents Rurals informen a la companyia 
elèctrica per tal que torni a connectar la seva xarxa i recuperi la normalitat. Gràcies 
a aquest protocol es facilita enormement les tasques de prevenció d’incendis fores-
tals, reduint el nombre d’incendis i, per tant, augmentant la seguretat.

En relació a les electrocucions d’avifauna, independentment de si estan en perill 
d’extinció o no, el Cos d’Agents Rurals aixeca una acta i informa sobre fet a la res-
pectiva companyia de distribució elèctrica, per tal que aquesta adopti alguna de les 
mesures de protecció d’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctri-
ques que preveu la normativa vigent. De la mateixa manera, també s’informa al Ser-
vei de Fauna i Flora del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal que aquest 
pugui fer el seguiment i incoar, si escau, el corresponent expedient administratiu. 
També s’informa a la respectiva Fiscalia Provincial de Medi Ambient, per tal que 
aquesta adopti les decisions que consideri oportunes.

Barcelona, 12 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració tècnica 
de la incidència dels ajuts en l’estat de conservació de les franges 
perimetrals i els resultats relatius als incendis
314-00776/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00776/12 us in-
formo del següent:
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En els darrers 4 anys s’ha dut a terme la valoració de la incidència dels ajuts, la 
qual està inclosa en cada memòria justificativa de les successives convocatòries. En 
aquest sentit, en relació a aquestes valoracions tècniques, cal remarcar que:

a) Des de l’entrada en vigor de la Llei 5/2003 i el Decret 123/2005 s’han gene-
ralitzat les feines de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, nuclis de 
població, edificacions i instal·lacions.

b) Les feines que més s’han realitzat són els tractaments de la vegetació amb cri-
teris de prevenció d’incendis forestals, tant pel que fa l’obertura i el manteniment de 
franges perimetrals com les actuacions en parcel·les i zones verdes interiors.

c) L’import de les subvencions (fins al 60 % del pressupost i habitualment del 
40 %) obliga una implicació econòmica significativa de parcel·listes i ajuntaments 
respectius.

d) Els incendis esdevinguts els darrers anys que han afectat urbanitzacions i nu-
clis de població. expliquen la importància de les mesures de prevenció.

e) Els tractaments de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població haurien 
de mantenir-se cada 1 o 2 anys en funció de la pluviometria i la coberta vegetal de 
la zona, ja que augmentar el temps entre manteniments augmenta els costos de man-
teniment i els riscos.

f) Tractar la vegetació de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i 
instal·lacions no és l’única mesura de prevenció d’incendis forestals. Les mesures 
preventives són sinèrgiques, de tal manera que totes elles correctament executades 
reforcen la seva efectivitat.

La Generalitat és plenament conscient de la importància de la prevenció i és, 
precisament per aquesta raó, que aporta ajuts econòmics per treballar en aquesta 
direcció. Fruit d’aquesta prevenció, en el que portem d’any (fins al 7 de setembre), 
s’han produït 247 incendis que han cremat 1.128 ha forestals. Un número d’incendis 
registrats superior, per exemple, que el 2015, però amb un descens de la superfície 
cremada, la qual cosa demostra l’eficiència de Catalunya en prevenció d’incendis. 
És important remarcar que les dades del 2018 són provisionals i poden variar fins 
al tancament definitiu.

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat 
d’incrementar el pressupost per a prevenir els incendis forestals pel 
que fa a les franges perimetrals de les urbanitzacions
314-00778/12

Proponent: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00778/12 us in-
formo del següent:

La Generalitat de Catalunya acompleix a l’article 7.2 de la Llei 5/2003, de 22 
d’abril, mitjançant successives convocatòries d’ajuts i subvencions pel tractament de la 
vegetació al perímetre d’urbanitzacions i nuclis de població. I seguirà treballant per a 
dotar econòmicament la prevenció d’incendis forestals tal i com ha fet els últims anys.

La Generalitat és plenament conscient que la prevenció és la millor manera d’evi-
tar els incendis forestals. Fruit d’aquesta prevenció, en el que portem d’any (fins al 7 
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de setembre), s’han produït 247 incendis que han cremat 1.128 ha forestals. Un nú-
mero d’incendis registrats superior, per exemple, que el 2015, però amb un descens 
de la superfície cremada, la qual cosa demostra l’eficiència de Catalunya en preven-
ció d’incendis. És important remarcar que les dades del 2018 són provisionals i po-
den variar fins al tancament definitiu.

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions de la Inspecció de Treball per a la prevenció de riscos 
laborals el 2016 i el 2017
314-00847/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
00847/12, 314-00848/12, 314-00849/12, 314-00850/12, 314-00851/12 i 314-00852/12.

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

Us faig saber que el nombre d’actuacions inspectores realitzades per Inspecció de 
Treball durant els exercicis 2016 i 2017, en relació a la prevenció de riscos laborals.

2016 2017

Expedients 11.169 12.534

Propostes de sanció 2.337 2.310

De cara al 2018, Inspecció de Treball ha planificat 12.320 expedients en relació 
a la prevenció de riscos laborals.

Alhora, el nombre d’actuacions inspectores realitzades per la Inspecció de Tre-
ball en matèria de Treball i relacions i, en concret, relatives a l’ús fraudulent de la 
contractació de caràcter temporal durant els exercicis 2016 i 2017.

2016 2017

Expedients 1.066 1.071

Propostes de sanció  143  73

Per al 2018 la Inspecció de Treball ha planificat 1.800 expedients en aquesta 
matèria.

A continuació, dono resposta a la pregunta que ens feu sobre els processos san-
cionadors de la contractació temporal en frau de llei, per part de la Inspecció de 
Treball dels anys 2016 i 2017, i us faig saber que des d’Inspecció de Treball s’inicia 
el procediment sancionador com a conseqüència de la proposta de sanció però no fa 
recaptació. Les dades són les següents: 
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2016 2017

Propostes de sanció 198 165

Import total de les propostes de sanció 281.690 € 206.085 €

Per acabar, heu de saber que el nombre de contractes transformats en indefinit a 
conseqüència de l’actuació inspectora es troba en la taula següent: 

2016 2017

Nombre contractes transformats 
en indefinit a conseqüència de 
l’actuació inspectora

8.054 8.806

Homes 4.778 Homes 4.816

Dones 3.276 Dones 3.990

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions de la Inspecció de Treball per a la prevenció de riscos 
laborals previstes per al 2018
314-00848/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00847/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions de la Inspecció de Treball en matèria d’ocupació i 
relacions laborals el 2016 i el 2017
314-00849/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00847/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions de la Inspecció de Treball en matèria d’ocupació i 
relacions laborals previstes per al 2018
314-00850/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00847/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de sancions i l’import recaptat per la Inspecció de Treball per 
contractació temporal fraudulenta el 2016 i el 2017
314-00851/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00847/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes temporals expedientats per frau per la Inspecció de 
Treball
314-00852/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00847/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de 
publicació d’ofertes laborals del Servei d’Ocupació de Catalunya
314-00921/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-00921/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-00922/12, 314-
00923/12, 314-00924/12, 314-00925/12 i 314-00926/12.

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

Us faig saber que el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) disposa de dues vies 
de gestió d’Ofertes de Treball: 

– La gestió de les ofertes a través de les oficines de Treball (OT) del SOC, que es 
realitza mitjançant l’atenció personalitzada per part del personal qualificat de les OT.

– La gestió a través del portal públic Feina Activa, on les empreses incorporen i 
gestionen les seves vacants.

Ambdues vies tenen criteris coincidents de gestió. Concretament, els criteris per 
a la publicació d’ofertes al portal Feina Activa s’especifiquen en les normes d’ús del 
portal i són les següents: 

En relació al contingut, no s’acceptaran ofertes: 
– Discriminatòries per raó de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapaci-

tat, o qualsevol circumstància personal o social (s’exceptuen els casos en que la dis-
criminació sigui positiva i justificada a efectes contractuals).
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– Que exigeixin una inversió de capital per part dels candidats, ni que el fet de 
presentar la candidatura comporti una despesa econòmica.

– D’empreses «piràmide», ni negocis «multinivell».
– D’oportunitats de negoci (cerca de socis, franquícies, traspàs de negocis, ...)
– De cerca d’alumnes per a cursos de formació.
– Susceptibles d’engany o que comportin qualsevol il·legalitat d’acord amb la 

normativa vigent.
En les ofertes gestionades a través de les Oficines de Treball el control es realitza 

amb anterioritat a la seva incorporació al sistema.
A Feina Activa, regularment es revisen les ofertes per detectar casos d’anoma-

lies, i si no compleixen les normes d’ús del Portal, es posa en coneixement de l’em-
presa i, de manera immediata, s’oculta l’oferta al públic.

En l’àmbit de les oficines de treball es tramiten i gestionen les sol·licituds de les 
empreses per cobrir les vacants de pràctiques no laborals sempre que compleixin els 
requisits legals establerts en el Reial Decret 1543/2011, de 31 d’octubre, pel qual es 
regulen les pràctiques no laborals a empreses.

Totes les ofertes laborals que presenten les empreses tenen una remuneració, en-
cara que no sempre es fa constar aquesta informació. En el cas de les vacants per 
cobrir les practiques no laborals aquesta remuneració és en concepte de beca de su-
port i, la seva quantia, no pot ser inferior al 80 per cent de l’IPREM mensual vigent 
a cada moment que actualment és de 537,84 Euros.

Per altra banda, les pràctiques no laborals estan regulades per normativa estatal, 
i el seu objectiu és dotar d’experiència laboral a les persones joves amb qualifica-
ció, per afavorir la seva integració al mercat laboral. Las pràctiques no laborals en 
empreses no impliquen, en cap cas, l’existència de relació laboral entre l’empresa i 
la persona que les fa.

Sobre l’oferta publicada al portal Feina Activa per la Fundació CP’AC el dia 27 
de març de «responsable de comunicació», la pròpia Fundació CP’AC va publicar 
una nota informativa el dia 6 d’abril, explicant i clarificant les condicions de l’oferta 
de les pràctiques no laborals. A continuació es reprodueixen els punts de l’esmen-
tada nota.

– L’oferta publicada no oferia un contracte laboral sinó un conveni de pràctiques 
no laborals en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, regulat pel Re-
ial decret 1543/2011, de 31 d’octubre.

– Aquestes pràctiques no laborals tenen per objectiu oferir una primera experièn-
cia porfessional a persones joves, en aquest cas com a adjunt de la persona respon-
sable del departament de comunicació de l’entitat.

– L’entitat reconeix que va cometre una errada al publicar l’oferta amb el càrrec 
de responsable de comunicació, en lloc d’adjunt del responsable del departament de 
comunicació.– L’entitat lamenta la confusió que s’ha generat en relació a la remune-
ració especificada a l’oferta. La voluntat de l’entitat era no publicar la remuneració 
i al deixar aquest camp en blanc, el sistema informàtic va assignar automàticament 
una remuneració de 0€.

– L’entitat vol fer constar que remunera aquestes pràctiques no laborals amb un 
import que supera el doble de l’import mínim que estableix la normativa vigent.

En un altre ordre de coses, faig saber que els criteris de publicació d’ofertes la-
borals a través dels canals del SOC garanteixen la transparència, la publicitat, la 
igualtat d’oportunitats entre les persones candidates i la no discriminació per cap 
concepte.

De manera paral·lela, les ofertes que es publiquen al SOC a través de les oficines 
de treball i del portal Feina Activa són sempre amb remuneració (salari en el cas 
d’ofertes laborals i beca de suport en el cas pràctiques no laborals)

En el cas de Feina Activa, i en el supòsit que l’empresa no ompli l’espai del salari 
en el formulari d’entrada de dades, aquesta dada en l’oferta es mostra amb un zero 
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en el camp del sou. Per aquest fet hi ha ofertes amb sou «0» (no vol dir que es treba-
lli sense remuneració sinó que l’empresa no ha informat d’aquest camp). En properes 
versions del Portal Feina Activa es corregirà aquest funcionament per no portar a 
interpretacions incorrectes.

Per acabar, us anuncio que la Fundació per l’Autopromoció de la Ocupació a Ca-
talunya (CP’AC) ha tramitat: 

– 73 ofertes gestionades des de les Oficines de Treball.
– 54 ofertes gestionades des del portal Feina Activa

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les ofertes 
laborals sense remuneració formulades per mitjà de convenis de 
pràctiques contribueixen a eliminar la precarietat laboral
314-00922/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00921/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència 
de modificar els criteris de publicació d’ofertes laborals del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
314-00923/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00921/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes 
laborals sense remuneració que ha publicat el Servei d’Ocupació de 
Catalunya durant el darrer any
314-00924/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00921/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis 
de pràctiques sense remuneració que ha signat el Servei d’Ocupació 
de Catalunya amb graduats universitaris durant el darrer any
314-00925/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00921/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes 
laborals de la Fundació per a la Promoció de l’Autocupació de 
Catalunya que ha tramitat el Servei d’Ocupació de Catalunya
314-00926/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00921/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de 
la inspecció interna a tres empreses que treballen per a la sanitat 
pública en el sector de la rehabilitació i la logopèdia
314-00974/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-00974/12 a 
314-00977/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assump-
te i, per con-següent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectiva-
ment constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

El 14 de Juny de 2017 la Direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut) va ins-
tar la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària (DGOPRS) 
del Departament de Salut a inspeccionar les empreses adjudicatàries de contracte 
de gestió de serveis de rehabilitació física i logopèdia en modalitat ambulatòria i 
domiciliària a càrrec del CatSalut que havien estat objecte de proposta de sanció 
per manca d’alta i cotització al Règim de la Seguretat Social, per part del Consorci 
d’Inspecció de Treball i Seguretat Social. Aquestes empreses eren la mercantil Fisi-
oteràpia i la UTE ACERF.

Cal remarcar, però, que l’objecte d’aquestes inspeccions havia de ser respectuós 
amb l’àmbit competencial que, en matèria de règim jurídic laboral, correspon a la 
Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. És en aquest context 
que, a la vista de les informacions de què es disposava sobre ambdues empreses, la 
DGOPRS va iniciar la seva actuació dins l’àmbit de competències que li són d’atri-
bució.
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En data 25 d’octubre de 2017, la DGOPRS va trametre al CatSalut el resultat de 
la seva acció inspectora instada arran d’una denúncia interposada pel Sindicat Unió 
general de Treballadors (UGT) amb l’informe relatiu a l’incompliment del contracte 
signat entre l’UTE ACERF i el CatSalut per la gestió de serveis de rehabilitació fí-
sica i logopèdia en modalitat ambulatòria i domiciliària (lot B4/RH12).

Aquest informe proposava, per una banda, la incoació d’un expedient sancio-
nador el qual, un cop instruït, va donar lloc a una sanció, per Resolució de data 
16 d’abril de 2018, de multa de 6.000 euros, prevista a l’article 36.1 b) de la Llei 
14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, per la comissió d’una infracció tipificada 
com a greu en l’article 35.b. 2 de la mateixa Llei (les que es produeixin per la manca 
de controls i precaucions exigibles en l’activitat, servei o instal·lació que es tracti).

Aquesta sanció es basava en allò que disposa l’article 9.3 de la Llei 21/2000, de 
29 de desembre, que preveu, sobre la definició i tractament de la història clínica, que 
aquestes es poden elaborar mitjançant suport paper, audiovisual i informàtic, sem-
pre que se’n garanteixin l’autenticitat del contingut i la plena reproductibilitat futura. 
En qualsevol cas, s’ha de garantir que resten registrats tots els canvis i identificats 
els metges i els professionals assistencials que els han fet.

La proposta de resolució de la instructor de l’expedient considera provat que l’en-
titat UTE ACERF, com adjudicatària del lot B4 - Barcelona Ciutat. BCN Nord dins 
del procediment de contractació RH/12, prestadora per compte del Catsalut del ser-
vei de rehabilitació física domiciliària i logopèdia en la modalitat ambulatòria i do-
miciliària, emet i emmagatzema a la història clínica de cada pacient l’informe d’al-
ta de rehabilitació domiciliaria sense que consti identificat el professional sanitari 
responsable. Aquest fet es duu a terme sistemàticament d’acord amb el procediment 
establert per la pròpia entitat des de l’inici de les activitats en el marc del contracte 
signat amb el CatSalut amb data 18 de juny de 2014.

Per altra banda, l’informe inspector, proposava que es traslladés al CatSalut cò-
pia del seu informe amb les següents conclusions:

1) La història clínica emmagatzemada per l’UTE ACERF inclou informe clínic 
d’alta sense que consti el nom i signatura del responsable del procés assistencial.

2) L’entitat UTE ACERF no ha notificat el tancament o trasllat del centre sanitari 
on aquesta entitat prestarà els serveis objecte del contracte signat amb el CatSalut.

3) S’incompleix el contracte signat amb el CatSalut en tant es subcontracta la 
prestació del servei de fisioteràpia a un professional essent una activitat no acces-
sòria.

Com a conseqüència de les conclusions de la inspecció duta a terme pel Departa-
ment de Salut arran de la denúncia d’UGT, el CatSalut va incoar en data 6 de març 
de 2018, un expedient de resolució del contracte signat amb l’UTE ACERF, en data 
18 de juny de 2014, per a la gestió de serveis de rehabilitació física i logopèdia en 
modalitat ambulatòria i domiciliària (lot B4).

Cal assenyalar que l’expedient de resolució contractual es basa en el punt tercer 
de l’informe de la inspecció que detecta un incompliment relacionat amb la subcon-
tractació del servei de fisioteràpia quan aquesta està legalment limitada (art. 289 
TRLCSP) a les prestacions accessòries i en clara vulneració del les clàusules 25 i 
34 del plec de clàusules administratives, no en les sancions imposades arran dels 
informes de Consorci d’Inspecció de Treball i Seguretat Social, les decisions dels 
quals estan objecte de recurs en via judicial i, fins on tenim coneixement, no han 
esdevinguts fermes.

Així mateix i en virtut de l’encàrrec efectuat des del Departament de Salut, de 
valorar la situació dels adjudicataris del contracte de rehabilitació i logopèdia, des 
del CatSalut, es va instar per escrit de data 17 de juliol de 2017, a totes les empre-
ses contractistes dels diferents lots del contracte de gestió de serveis de rehabilita-
ció física i logopèdia en modalitat ambulatòria i domiciliària a càrrec del CatSalut 
(RH/12), a regularitzar la situació de tot aquell personal adscrit a l’execució del con-
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tracte que es pugui trobar en situació de subcontractació per efectuar, en règim de 
treballador autònom, una prestació no accessòria dins el contracte vigent. En aquets 
escrit, a més, s’atorga un termini màxim de dos mesos per a la regularització en el 
cas que es doni el supòsit descrit de subcontractar prestacions de rehabilitació a tre-
balladors en règim autònom.

A data d’avui totes i cadascuna de les empreses contractistes declaren complir 
amb les exigències del contracte pel que fa a la subcontractació dels serveis no ac-
cessoris.

L’expedient de resolució del contracte signat amb l’UTE ACERF es troba suspès 
des de data 22 de maig de 2018 per restar sotmès a dictamen de la Comissió Jurí-
dica Assessora en compliment de l’article 109 del Reial decret de 1098/2001, de 12 
d’octubre, de Reglament general de la Llei de contractes.

Pel que fa als contractes subscrits amb la mercantil Fisiogestión, des del CatSa-
lut s’estudiaran i valoraran d’acord amb les circumstàncies de cada contracte un cop 
analitzades les seves al·legacions en resposta a l’escrit de data 17 de juliol de 2017, 
on s’insta a totes les empreses contractistes dels diferents lots del contracte de gestió 
de serveis de rehabilitació física i logopèdia en modalitat ambulatòria i domicilià-
ria a càrrec del CatSalut (RH/12)), a regularitzar la situació de tot aquell personal 
adscrit a l’execució del contracte que es pugui trobar en situació de subcontractació 
per efectuar, en règim de treballador autònom, una prestació no accessòria dins el 
contracte vigent.

Així mateix es valoraran els efectes que puguin tenir, en tots i cadascun dels 
contractes subscrits amb els diferents operadors del mercat, la fermesa de les reso-
lucions que sobre la qüestió de la infracció per manca d’alta i cotització de treballa-
dors s’esdevinguin en l’ordre laboral.

Finalment, cal indicar que actualment s’està treballant en la definició d’un model 
de rehabilitació ambulatòria que doni resposta als escenaris de necessitats actuals.

Barcelona, 5 de setembre de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
arran de les conclusions de la inspecció interna a tres empreses que 
treballen per a la sanitat pública i de l’evidència que feien frau en la 
contractació del personal
314-00975/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00974/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rescissió dels 
serveis contractats pel Servei Català de la Salut a Fisiogestión
314-00976/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00974/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de 
rehabilitació ambulatòria per al sistema sanitari públic
314-00977/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00974/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors estrangers no acompanyats que han arribat del 2017 ençà
314-00993/12

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-00993/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-00994/12, 314-
00995/12, 314-00996/12, 314-00997/12 i 314-00998/12.

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

Us faig saber que la xifra de menors estrangers no acompanyats van arribar a 
Catalunya els anys 2017 i el primer semestre de 2018 la trobareu a la taula següent: 

Adolescents estrangers sense referents  
familiars arribats a Catalunya

Nombre

Any 2017 1.489

Any 2018 (de gener a juny) 1.011

Total (període entre gener de 2017 i juny de 2018) 2.500

Per altra banda, els adolescents estrangers emigrats sense referents familiars a Ca-
talunya acollits en centre residencial segons tipologia del recurs. 30 de juny de 2018.

Tipus de recurs residencial 
Nombre 

MENA
 %

CRAE 180 11,8 %

CREI 39 2,6 %

Centre deprimera acollida específic per a MENA 369 24,3 %

Centre d’acolliment 656 43,1 %

Residència assistida drogodependència 13 0,9 %

Pis assistit (16 a 18 anys) 116 7,6 %

Recurs específic 1 0,1 %

IPI (Itineraris de protecció individualitzats) 147 9,7 %

Total 1521 100,0 %
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A la taula següent hi trobareu els adolescents estrangers emigrats sense referents 
familiars a Catalunya acollits en centres d’acolliment segons el centre a 30 de juny 
de 2018

Centres d’acolliment (nom del recurs) 
Nombre
 MENA

Centre d’acolliment Can Miralpeix 44

Centre d’acolliment Coda 1 24

Centre d’acolliment Coda 2 4

Centre d’acolliment Estrep 47

Centre d’acolliment Gaudí 43

Centre d’acolliment Josep Pallach (CAUI)** 
(Inclou places d’albergs o altres recursos) 80

Centre d’acolliment La Dida 4

Centre d’acolliment Llar Garbí 42

Centre d’acolliment Llar Infantil Ntra Senyora de la Misericordia 3

Centre d’acolliment Llar Llevant 46

Centre d’acolliment Llimoners 14

Centre d’acolliment Mare de Déu de la Mercè 20

Centre d’acolliment Mas Pins 54

Centre d’acolliment Oikia** 
(Inclou places d’albergs o altres recursos) 80

Centre d’acolliment Petit Coda 2

Centre d’acolliment Raïmat 14

Centre d’acolliment Talaia** 
(Inclou places d’albergs o altres recursos) 64

Centre d’acolliment Terres de l’Ebre** 
(Inclou places d’albergs o altres recursos) 64

Total 656

Alhora, els albergs vinculats als centres d’acolliment utilitzats per a alleugerir 
la demanda de places d’adolescents estrangers sense referents familiars en centres 
d’acolliment a 30 de juny de 2108 són els següents: 

Nom del recurs 
Centre d’acolliment 
vinculat

Alberg Canyamars CA CAUI

Pla Sta. Maria CA CAUI

Bon pastor CA Oikia

Alberg Sant Anastasi CA Talaia

Alberg Masia Miravall CA Talaia

Centre Mirabolà CA Terres de l’Ebre

Per altra banda, els adolescents estrangers emigrats sense referents familiars a 
Catalunya acollits en centres de primera acollida a 30 de juny de 2018 són els se-
güents: 
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Centres de primera acollida (nom del recurs) 
Nombre 

MENA

Centre de primera acollida Actua en Xarxa 30

Centre de primera acollida DAR Pau Piferrer 14

Centre de primera acollida DARI 43

Centre de primera acollida DAR Santa Coloma 10

Centre de primera acollida de Lleida 16

Centre de primera acollida El Pinetó 13

Centre de primera acollida Gatzara 10

Centre de primera acollida Gedi 49

Centre de primera acollida La Balca 27

Centre de primera acollida Montsià**  
(Inclou Places De L’alberg D’amposta) 75

Centre de primera acollida Sant Joan De Déu-Lleida 58

Centre de primera acollida Santa Digna 24

Total 369

Alhora, els adolescents estrangers emigrats sense referents familiars a Catalunya 
acollits en CRAE. 30 de juny de 2018 són els que segueixen: 

CRAE
Nombre 

MENA

CRAE Aldees Infantil SOS St. Feliu De Codines 1

CRAE Banyoles 2

CRAE Can Tai 7

CRAE Canovelles 7

CRAE Casa de Família Jesús-Maria Trafalgar 1

CRAE Casa Don Bosco 2

CRAE Casa Milà 14

CRAE Casa Sant Josep de Tarragona 1

CRAE Codina 2

CRAE Collbato 2

CRAE Coloma 6

CRAE Colònia Agrícola Santa Maria 10

CRAE Comunitat Infantil El Segre 1

CRAE Dolors Aleu 2

CRAE El Calamot 3

CRAE Enric Llaberia 3

CRAE Establiment Social La Llar 2

CRAE Joan Torras 7

CRAE Kairós 2

CRAE L’Albera 3

CRAE La Llar Collserola 1

CRAE La Lluna 1

CRAE La Lluna Jove 2
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CRAE
Nombre 

MENA

CRAE La Serra, S.T.O 3

CRAE La Vinya 1

CRAE Les Aligues 1

CRAE Les Garrigues 1

CRAE Llar Francolí 1

CRAE Llar La Xicoia 1

CRAE Llar per a Joves Betània 3

CRAE Llar Sant Josep de la Muntanya 1

CRAE Llars Infantils Torre Vicens - Actua 1

CRAE Lledoners 17

CRAE Lluís Folch i Camarasa 1

CRAE Lo Carrilet 1

CRAE Maria Assumpta 7

CRAE Mas La Riera 1

CRAE Noguerola 10

CRAE Osona 1

CRAE Pere Quart 7

CRAE Pla de La Selva 1

CRAE Prim 3

CRAE Raiers 1

CRAE Residència Infantil La Pastoreta 3

CRAE Residència Juvenil de Manresa 2

CRAE Residència Montserrat 2

CRAE Residència Santa Clotilde - Bon Pastor 9

CRAE Salt 10

CRAE Sant Andreu 3

CRAE Santa Llúcia 3

CRAE Urrutia 1

CRAE Vilobí 2

Total 180

Alhora, els adolescents estrangers emigrats sense referents familiars a Catalunya 
acollits en CREI a 30 de juny de 2018 són: 

CREI 
Nombre 

MENA

CREI El Guaret 3

CREI El Pedrenyal 10

CREI Els Castanyers 13

CREI La Ginesta (Ca Mas Garriga) 8

CREI Can Rubió 5

Total 39
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També els faig saber que els adolescents estrangers emigrats sense referents fa-
miliars a Catalunya acollits en una Residència assistida drogodependència a 30 de 
juny de 2018 eren: 

Residència assistida drogodependencia 
Nombre 

MENA

Masia Font Fregona 11

Comunitat Terapèutica Santa Maria de Valldaura 2

Total 13

Com també, els adolescents estrangers emigrats sense referents familiars a Cata-
lunya acollits en un Itinerari de Protecció Individualitzat (IPI).

Itineraris de protecció individualitzats 
Nombre 

MENA

IPI 147

A continuació, us faig a mans una taula on hi ha els adolescents estrangers emi-
grats sense referents familiars a Catalunya acollits en un Pisos assistits de 16 a 18 
anys.

Pisos assistits de 16 a 18 anys 
Nombre 

MENA

Pis de 16 a 18 anys Barlovent Mistral 1

Pis de 16 a 18 anys Carles de Bolos 1

Pis de 16 a 18 anys de l‘Hospitalet 1

Pis de 16 a 18 anys Egueiro 9

Pis de 16 a 18 anys Els Quintos 13

Pis de 16 a 18 anys La Mola 10

Pis de 16 a 18 anys La Muntanyeta 1

Pis de 16 a 18 anys Labèrnia 9

Pis de 16 a 18 anys Llar Autonomia Itinere 7

Pis de 16 a 18 anys Llar Josep Pola 20

Pis de 16 a 18 anys Montgat 8

Pis de 16 a 18 anys Pisos Maragall 22

Pis de 16 a 18 anys Ufa Sant Daniel 6

Pis de 16 a 18 anys Vivendes de Santa Maria de Gimenells 8

Total 116

Al mateix temps, els adolescents estrangers emigrats sense referents familiars a 
Catalunya acollits en un recurs específic: 

Recurs específic 
Nombre 

MENA

Recurs específic Casa de la Jove 1

Per acabar us faig saber, també, que dels nois estrangers sense referents familiars 
que van arribar a Catalunya durant l’any 2017, únicament 1 adolescent estava acollit 
en família extensa a 31 de desembre de 2017.

No obstant, en la mateixa data hi havia en total de 4 nois estrangers sense refe-
rents familiars acollits en família extensa, d’acolliments constituïts anteriorment.
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Al mateix temps, cap dels nois estrangers sense referents familiars que van arri-
bar a Catalunya durant el 2017 estava acollit en família aliena a 31 de desembre de 
2017. Tanmateix un cas es trobava en mesura transitòria prèvia a ser acollit en fa-
mília aliena.

En la mateixa data hi havia 1 noi estranger sense referents familiars en acolli-
ment preadoptiu i 4 nois en mesura transitòria prèvia a ser acollit en família aliena. 
Tant l’acolliment constituït com les mesures transitòries estaven registrats en perío-
des anteriors a l’interessat.

I, amb tot, els nois estrangers sense referents familiars que han arribat a Catalu-
nya durant l’any 2018 (gener-juny), 2 nois estan acollits en família extensa a 30 de 
juny de 2018.

No obstant, en la mateixa data hi ha, un total de 12 nois estrangers sense refe-
rents familiars acollits en família extensa. Aquests acolliments es van constituir 
amb anterioritat al període interessat.

Paral·lelament, cap dels nois estrangers sense referents familiars que han arribat 
a Catalunya durant el 2018 (gener-juny) es troben acollits en família aliena a 30 de 
juny de 2018.

En la mateixa data hi ha 1 adolescent estranger sense referents familiars en aco-
lliment en família aliena, 1 en acolliment preadoptiu i 4 nois en mesura transitòria 
prèvia a ser acollit en família aliena. Tant els acolliments constituïts com les mesu-
res transitòries estan registrats amb anterioritat al període interessat.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de menors estrangers no acompanyats que hi ha als centres 
que depenen de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
314-00994/12

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00993/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors estrangers no acompanyats que van arribar el 2017 als quals 
s’ha assignat una família extensa
314-00995/12

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00993/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors estrangers no acompanyats que van arribar el 2017 als quals 
s’ha assignat una família aliena
314-00996/12

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00993/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors estrangers no acompanyats que han arribat el 2018 als quals 
s’ha assignat una família extensa
314-00997/12

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00993/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors estrangers no acompanyats que han arribat el 2018 als quals 
s’ha assignat una família aliena
314-00998/12

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00993/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del 
nombre d’alumnes i la necessitat de personal docent en l’educació 
secundària obligatòria fins al 2025 tenint en compte els possibles 
fluxos migratoris
314-01146/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15800 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01146/12 us in-
formo del següent: 
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Centres públics

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Nivell Grups Alumnes Plantilla Grups Alumnes Plantilla Grups Alumnes Plantilla  Grups Alumnes Plantilla

1r 1.866 52.945 4.852 1.933 52.199 5.026 1.954 52.796 5.080 1.994 55.458 5.185

2n 1.799 52.473 4.677 1.877 54.474 4.880 1.933 52.199 5.026 1.954 52.796 5.081

3r 1.756 50.122 4.565 1.802 53.438 4.685 1.877 54.474 4.880 1.933 52.199 5.026

4t 1.666 45.333 4.331 1.736 50.520 4.513 1.802 53.438 4.685 1.877 54.474 4.880

7.087 200.873 18.425 7.348 210.631 19.104 7.566 212.907 19.671 7.759 214.926 20.172

Centres privats

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Nivell Grups Alumnes Plantilla Grups Alumnes Plantilla Grups Alumnes Plantilla Grups Alumnes Plantilla

1r 968 28.468 976 29.263 982 28.976 993 29.109

2n 956 28.433 973 29.173 976 29.263 982 28.976

3r 953 27.931 964 29.140 973 29.173 976 29.263

4t 942 26.008 959 28.351 964 29.140 973 29.173

3.819 110.840 6.566 3.872 115.927 6.657 3.895 116.552 6.696 3.924 116.521 6.745

Centres públics

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Nivell Grups Alumnes Plantilla Grups Alumnes Plantilla Grups Alumnes Plantilla Grups Alumnes Plantilla

1r 1.926 52.980 5.009 1.891 52.351 4.917 1.859 50.819 4.833 1.799 49.140 4.677

2n 1.994 55.458 5.184 1.926 52.980 5.009 1.891 52.351 4.917 1.859 50.819 4.833 

3r 1.954 52.796 5.081 1.994 55.458 5.184 1.926 52.980 5.009 1.891 52.351 4.917

4t 1.933 52.199 5.026 1.954 52.796 5.081 1.994 55.458 5.184 1.926 52.980 5.009

7.808 213.433 20.300 7.766 213.584 20.191 7.671 211.607 19.943 7.476 205.290 19.436

Centres privats

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Nivell Grups Alumnes Plantilla Grups Alumnes Plantilla Grups Alumnes Plantilla Grups Alumnes Plantilla

1r 975 28.790 970 28.284 971 28.036 977 27.226

2n 993 29.109 975 28.790 970 28.284 971 28.036

3r 982 28.976 993 29.109 975 28.790 970 28.284

4t 976 29.263 982 28.976 993 29.109 975 28.790

3.926 116.138 6.749 3.920 115.159 6.739 3.909 114.219 6.720 3.893 112.336 6.693

Centres públics

2025-2026

Nivell Grups Alumnes Plantilla

1r 1.778 46.172 4.625

2n 1.799 49.140 4.677
3r 1.859 50.819 4.833
4t 1.891 52.351 4.917

7.328 198.482 19.052
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Centres privats

2025-2026

Nivell Grups Alumnes Plantilla

1r 936 25.334  

2n 977 27.226  
3r 971 28.036  
4t 970 28.284  

3.854 108.880 6.626

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’adequació de les infraestructures educatives a l’augment de 
demanda de places a l’educació secundària obligatòria
314-01154/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-01154/12 i 314-
01155/12 us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament programa l’oferta educativa tenint en compte el 
mapa escolar dels ensenyaments obligatoris i/o universals sufragats amb fons pú-
blics, i l’evolució de les necessitats d’escolarització prevista per cada curs escolar.

En els propers deu anys els estudis demogràfics posen de manifest que la pobla-
ció escolar dels ensenyaments d’educació infantil i primària de tot Catalunya dismi-
nuirà de manera continuada. Si bé, l’envelliment de certs barris i/o poblacions, i el 
fet que d’altres tenen una població jove i en edat de tenir fills nombrosa, fa que en 
alguns llocs aquesta realitat sigui diferent.

Aquests estudis també posen de manifest que la població escolar dels ensenya-
ments d’educació secundària obligatòria presentarà un creixement sostingut fins el 
2023, i a partir de l’any 2024 començarà a disminuir. De manera, que aquest crei-
xement és temporal i fa que la construcció de nous edificis tan sols es justifiqui en 
al alguns casos concrets i calgui la reconversió d’espais, perquè l’impacte d’aquest 
creixement sobre les ràtios i espais, està previst, acotat i és temporal.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió de 
l’augment de demanda de places a l’educació secundària obligatòria 
en les ràtios d’alumnes
314-01155/12

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01154/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de 
previsió en la provisió de places de docents en l’educació secundària 
obligatòria i l’exempció de l’obtenció del màster obligatori de 
formació del professorat de secundària en la convocatòria per a 
cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019
314-01202/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-01202/12, 314-
01203/12, 314-1204/12, 314-01205/12, 314-01206/12 i 314-01207/12 us informo del 
següent:

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

El Departament d’Ensenyament actualitza la planificació de dotacions de perso-
nal docent en funció de les necessitats d’escolarització cada any, i és en aquest mo-
ment quan es fa evident la manca docents, sobretot en determinades especialitats.

Des del Departament d’Ensenyament s’han endegat campanyes publicitàries per 
incrementar el nombre de docents disponibles en la borsa de treball de personal do-
cent, però tot i això la quantitat continua sent insuficient.

Tenint en compte la situació exposada, i com a mesura excepcional, des del De-
partament d’Ensenyament s’ha hagut de contractar personal que disposa de la titu-
lació universitària requerida, que dona compliment als principis de mèrit i capacitat 
establerts per l’exercici de la funció pública, però que no disposa del màster de for-
mació del professorat finalitzat.

L’objectiu és comptar amb el personal suficient en la borsa de treball docent per 
poder impartir les diferents especialitats i que pugui ser nomenat en condicions d’i-
gualtat i no haver de recórrer a la contractació directa de personal docent que es va 
produir en el curs 2017-2018.

No es tracta d’una mesura en detriment de la professió docent, ni entenem que 
sigui una mesura que atempti contra la igualtat d’oportunitat de l’alumnat, perquè 
la decisió adoptada es basa en que un dels requisits per a ser inclòs/a a la borsa de 
treball de personal docent siguin més flexible en algunes especialitats en concret i 
per un temps determinat.
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El personal docent que accedeix a la borsa en aquestes condicions ha de certifi-
car el seu compromís de cursar-lo i acreditar-lo en un termini establert, si no ho fes 
seria exclòs/a de la borsa de personal docent.

També cal tenir en compte que l’oferta dels diferents màsters de formació del 
professorat és competència de les diferents universitats, i la seva planificació es rea-
litza per períodes de tres anys, amb la coordinació de la Direcció General d’Univer-
sitats del Departament d’Empresa i Coneixement.

Actualment des del Departament d’Ensenyament i des del Departament d’em-
presa i Coneixement s’està treballant en l’elaboració de l’oferta de màsters pels pro-
pers tres anys que ha de donar resposta a la demanda prevista.

El Departament d’Ensenyament posa a disposició de tot el personal docent un 
Pla de Formació Permanent per reforçar la formació del personal docent i millorar 
la qualitat en el desenvolupament de la seva funció.

En relació amb la previsió d’implementar mesures com que la borsa d’interins 
estigui oberta durant tot l’any a les diferents especialitats, com venia demanant 
CCOO des de 2015, cal puntualitzar que el que ha demanat CCOO a la Mesa Sec-
torial de personal docent és que en les convocatòries per a l’accés a la borsa els ter-
minis de presentació de sol·licituds siguin més llargs i que s’obri a totes les especia-
litats docents.

El Departament d’Ensenyament ha previst que a partir de l’inici del curs 2018-
2019 s’implementi un nou sistema que mantingui la borsa de personal docent oberta 
durant tot el curs escolar en aquelles especialitats on el nombre de personal dispo-
nible sigui baix.

Pel que fa a la possibilitat que mestres d’educació primària puguin passar a im-
partir determinades matèries en el primer cicle d’educació secundària (ESO), el di-
rector general de Professorat i Personal de Centres Públics va dictar una Resolució 
el 7 maig de 2018 en virtut de la qual es publiquen les titulacions acadèmiques que 
habiliten als funcionaris de carrera per impartir les especialitats de llengua catalana 
i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques del cos de professors d’en-
senyament secundari en els dos primers cursos de l’ESO.

En aquest sentit, els mestres habilitats podran obtenir destinació provisional per 
al curs 2018-2019 d’acord amb el procediment específic previst a l’apartat 5.f) de la 
Resolució ENS/862/2018, de 25 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre 
l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2018 per 
al personal docent. En aquest procediment han estat seleccionats un total de 100 
mestres en conjunt de les tres especialitats esmentades.

Aquesta habilitació es fa d’acord amb l’establert en una resolució administrativa 
i no en virtut de cap norma amb rang de llei, tot i així, els requisits per l’habilita-
ció han estat els establerts en el Decret 67/1996, de 20 de febrer, pel qual es regula 
l’adscripció dels mestres al primer cicle de l’ESO (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996) 
en aplicació de la disposició transitòria quarta de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE). I la disposició transitòria 
primera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació (LOE) que va establir 
la continuïtat i mobilitat dels mestres a llocs dels dos primers cursos de l’ESO en 
instituts.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de 
coordinació amb les universitats per a oferir un nombre de places del 
màster obligatori de formació del professorat de secundària suficient 
per a garantir la formació dels professors per al curs 2018-2019
314-01203/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01202/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor del màster 
obligatori de formació del professorat de secundària després que en 
la convocatòria per a cobrir les places d’interins per al curs 2018-
2019 se n’eximeixi l’obtenció
314-01204/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01202/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la 
formació necessària del professorat per a impartir una educació de 
qualitat en l’educació secundària obligatòria el curs 2018-2019
314-01205/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01202/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a pal·liar el greuge comparatiu entre els docents que 
han cursat obligatòriament el màster de formació del professorat de 
secundària i els que no ho han hagut de fer per a la convocatòria per 
a cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019
314-01206/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01202/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exempció de 
l’obtenció del màster obligatori de formació del professorat de 
secundària en la convocatòria per a cobrir les places d’interins per 
al curs 2018-2019 i el fet que hi hagi professors sense la formació 
necessària per a afrontar el problema del fracàs escolar que es 
concentra en aquesta etapa educativa
314-01207/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01202/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb 
representants de la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gori
314-01234/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-01234/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01235/12 a 314-
01239/12 i 314-01248/12 i 314-01249/12.

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

La Pineda d’en Gori és una formació forestal arbrada, majoritàriament de pi pi-
nyer i pi blanc, i d’unes 5 ha de superfície situada entre la urbanització de la Fosca, 
amb la qual confronta per l’oest, i la cala de s’Alguer. Pel sud s’estén fins el mar 
mitjançant els penya-segats que confronten amb l’illot Roca Negra de Sant Esteve.

El Pla d’ordenació urbanística municipal de Palamós vigent classifica la major 
part d’aquests terrenys (unes 4 ha) de sòl urbà no consolidat residencial mentre que 
la part més oriental de la pineda, a l’est del camí de s’Alguer, és classifica de sòl 
no urbanitzable, zona de sòl forestal d’especial interès afectada pel PDUSC (clau 
22.a.c1).

En la part de sòl urbà el POUM de Palamós hi defineix el polígon d’actuació ur-
banística PAU-10. A l’extrem nord del polígon es situa una zona residencial d’1,1 ha 
i la resta (2,9 ha) es destina a espais lliures públics. A la part residencial es preveu 
construir tres blocs per a un total de 72 habitatges en PB+3PP. Aquests edificis dis-
taran uns 160 m, en el punt més proper, respecte de la línia de la costa, en concret 
en la cala del Polvorí.

L’ordenació descrita està recollida al plànol O.7 Espais oberts, estratègies d’as-
sentaments i actuacions d’infraestructures del Pla territorial parcial de les Comar-
ques Gironines (PTPCG), en el que el sector s’inclou dins del sistema d’assenta-
ments mentre que els espais lliures previstos pel POUM es representen com a espais 
lliures interns d’àrees especialitzades.
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En data 16 d’octubre de 2017, l’àrea de planificació i estudis territorials de la Di-
recció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme va emetre informe de paisat-
ge, a petició de l’Ajuntament de Palamós, referent a la construcció de 2 blocs d’apar-
taments situats a la finca FR2 del PAU 10 del terme municipal de Palamós.

En data 19 d’octubre de 2017 l’Ajuntament de Palamós va atorgar llicència ur-
banística per a la construcció de dos edificis amb un total de 48 habitatges dins del 
sector.

Avaluació ambiental del POUM de Palamós
El POUM de Palamós fou aprovat definitivament per acord de la Comissió Ter-

ritorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 26 de setembre de 2007. Disposa de la 
corresponent avaluació ambiental finalitzada amb la resolució favorable amb condi-
cions sobre la memòria ambiental emesa el 22 de març de 2007.

Durant el procés d’avaluació ambiental es va fer esment del canvi de classifica-
ció dels terrenys de la Pineda d’en Gori. Així, a l’informe emès sobre la versió del 
POUM objecte d’aprovació inicial, el 24 de març de 2006, s’indicava:

La pineda d’en Gori, on està prevista l’actuació PA10, consisteix en una forest 
de pi pinyer (Pinus pinea), pi blanc (Pinus halepensis) que té un extraordinari valor 
paisatgístic per raó del seu emplaçament i que caldria preservar lliure d’edificacions. 
L’informe ambiental condiciona l’actuació a l’establiment d’una zona verda entre les 
edificacions i els límits de cala s’Alguer, criteri que recull l’ordenació del POUM.

La resolució sobre la memòria ambiental no conté condicions addicionals relati-
ves a aquest àmbit.

Valoració ambiental
Els terrenys de la Pineda d’en Gori són adjacents a un àmbit urbanitzat i a un 

càmping de grans dimensions (càmping King’s).
Disten uns 470 m de l’espai del PEIN Castell-Cap Roig, que no s’espera que re-

sulti afectat pel seu desenvolupament.
No es troben inclosos, ni són propers, a àrees d’interès florístic o faunístic identi-

ficades al sistema d’informació geogràfica del Departament de Territori i Sostenibi-
litat. La part de sòl no urbanitzable està inclosa dins d’un connector ecològic BE09 
identificat al Pla territorial parcial de les Comarques Gironines.

La pineda està catalogada com a hàbitat d’interès comunitari Pinedes mediterrà-
nies, codi 9540, no prioritari, però no protegida pel règim de Natura 2000.

No es disposa de documentació del projecte d’edificació i urbanització. Si ens 
atenem a l’ordenació suggerida al POUM, la urbanització afectarà aproximadament 
un 20 % de la superfície de la pineda, en la seva part més alta i separada del mar. 
L’accés es produirà per vials existents en sòl urbà, i la seva prolongació (en una lon-
gitud d’uns 200 m al voltant els nous edificis), sense que s’obri una nova vialitat que 
comporti canvis ambientalment importants respecte de la situació actual. Per tant, 
els principals efectes ambientals seran els que puguin afectar al paisatge, com es va 
identificar a l’avaluació del POUM.

La legislació d’avaluació ambiental vigent a Catalunya no preveu l’avaluació am-
biental del desenvolupament del sector. Els instruments que desenvoluparan el po-
lígon d’actuació urbanística seran projectes de reparcel·lació, d’urbanització i d’edi-
ficació en sòl residencial que no consten als annexos de la normativa d’avaluació 
d’impacte ambiental. La separació descrita respecte de Natura 2000 tampoc no jus-
tifica l’aplicació d’aquest procediment segons l’article 7.2.b de la Llei 21/2013, de 9 
de desembre, atès que no es poden identificar possibles efectes directes o indirectes 
de la urbanització sobre l’espai.

Tot l’anterior porta a concloure que bona part de la correcta inserció dels dos 
nous blocs d’edificis i de la protecció del paisatge rau en el disseny de la urbanitza-
ció, la tipologia de les edificacions i els tractaments de façanes i cobertes. Aquests 
aspectes queden sota al competència urbanística i ambiental municipal en l’àmbit de 
la llicència atorgada per tractar-se d’un sòl urbà residencial.
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En tot cas, es té coneixement, per trucades telefòniques rebudes a l’Oficina Terri-
torial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAAA) de Girona per part de l’Ajuntament 
de Palamós, que aquest ens local va sol·licitar a la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme un informe en matèria de paisatge sobre el projecte d’edifica-
ció tramitat.

Pel que fa a la possible intervenció ambiental de la Generalitat de Catalunya, 
únicament es podria fonamentar en l’article 15 de la Llei de l’Estat 9/2006, de 28 
d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi 
ambient, vigent en el moment de finalitzar l’avaluació ambiental del POUM. Segons 
l’article esmentat, el promotor del Pla ha de fer un seguiment dels efectes en el medi 
ambient de la seva aplicació o execució per identificar amb promptitud els efectes 
adversos no previstos i permetre dur a terme les mesures adequades per evitar-los. 
L’òrgan ambiental corresponent ha de participar en el seguiment d’aquests plans o 
programes.

Per altra banda, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural 
(DGPAMN) es troba a disposició de totes les parts interessades per dur a terme les 
reunions que es considerin oportunes sobre aquesta qüestió i per dur a terme les fun-
cions de mediació que es considerin necessàries.

Tanmateix, la DGPAMN no ha rebut cap consulta de la Plataforma Salvem la 
Pineda d’en Gori, com tampoc té cap constància d’una possible tala indiscriminada 
d’arbres en aquesta zona.

En quan a la tala d’arbres, segons la informació del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), té lloc en sòl qualificat legalment d’urbà, 
concretament d’ús residencial, d’acord amb el POUM aprovar l’any 2007.

Aquesta qualificació suposa que, des del punt de vista legal (art.3.1.a de la Llei 
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya), el terreny no tingui caràcter forestal.

En quant a la Llei de Patrimoni Cultural, el Departament de Cultura informa del 
següent:

– La Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català estableix l’obligatorietat de valora-
ció amb efecte vinculant, per part del Departament de Cultura, de les actuacions que 
es realitzin dins els àmbits de delimitació dels béns declarats BCIN així com també 
dins les àrees dels seus entorns de protecció.

– D’acord amb els antecedents revisats de la CTPC de Girona, les edificacions 
previstes al sector de la Pineda d’en Gori es troben fora de la delimitació de l’entorn 
de protecció de Cala s’Alguer. Si bé les propostes inicials avaluades per la CTPC 
de Girona preveien edificacions a part de l’àmbit inclòs dins de l’entorn de protec-
ció del BCIN, les modificacions posteriors, recollides al POUM i MP3 del POUM, 
no preveien cap edificació dins l’àmbit delimitat de l’entorn, sinó que concentraven 
les construccions a l’àmbit nord de la pineda, ja fora d’aquesta delimitació d’entorn.

– D’acord amb la documentació gràfica tramesa per l’Ajuntament de Palamós, 
l’ocupació dels 2 edificis amb 48 habitatges situats al nord objecte de llicència urba-
nística municipal, es troben fora de la delimitació de l’entorn de protecció del Con-
junt Històric de la Cala s’Alguer.

– Per això, i d’acord amb el que estableix la llei 9/93 del PCC la valoració de 
l’adequació de les edificacions previstes a la Pineda d’en Gori es troba fora de les 
competències del Departament de Cultura. El Departament de Cultura té compe-
tència per avaluar la idoneïtat i integració d’actuacions dins els àmbits protegits pa-
trimonialment, i no pas fora d’aquests. Tampoc té competència en la valoració del 
possible incompliment de paràmetres d’ordenació (edificabilitat, alçades..) fora dels 
àmbits protegits patrimonialment.

– Finalment, el document nou que s’ha lliurat recentment als Serveis Territorials 
(31/05/2018) Projecte d’Urbanització de l’àmbit del PAU-10 a la pineda d’en Gori, 
una petita part del vial sí que es troba, dins la delimitació de l’entorn de protecció 
de Cala s’Alguer. Tot i això, cal assenyalar que les edificacions previstes estarien 
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fora de l’entorn de protecció del BCIN i que l’afectació es concreta en la traça del 
vial perimetral i la rotonda. Aquesta actuació, per tant, ha de ser avaluada amb efec-
te vinculant per part de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona. 
A data d’avui, aquest expedient es troba pendent de ser analitzat i informat tècni-
cament per la ponència de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona 
(CTPCG), així com també avaluat per dita CTPCG, amb acord vinculant. El núme-
ro d’expedient assignat és 152/18.

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tala d’arbres a la 
pineda d’en Gori, a Palamós (Baix Empordà)
314-01235/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01234/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si donarà el vistiplau 
a l’estudi d’impacte d’integració paisatgística del projecte de 
construcció de blocs de pisos a la pineda d’en Gori, a Palamós (Baix 
Empordà)
314-01236/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01234/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el projecte de 
construcció de blocs de pisos a la pineda d’en Gori, a Palamós (Baix 
Empordà), vulnera la Llei del patrimoni cultural
314-01237/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01234/12.

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llicència atorgada 
per l’Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) amb relació al projecte 
de construcció de blocs de pisos a la pineda d’en Gori
314-01238/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01234/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dur a 
terme les accions necessàries per a aturar el projecte de construcció 
de blocs de pisos a la pineda d’en Gori, a Palamós (Baix Empordà)
314-01239/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01234/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-
se amb l’Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) i la Plataforma 
Salvem la Pineda d’en Gori amb relació al projecte de construir blocs 
de pisos en aquest indret
314-01248/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01234/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mediació entre 
la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gori i l’Ajuntament de Palamós 
(Baix Empordà) amb relació al projecte de construir blocs de pisos 
en aquest indret
314-01249/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01234/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls duts a 
terme als termes municipals de Lloret de Mar, Blanes i Tossa de Mar 
amb l’objectiu d’identificar les empreses que organitzen rutes de 
motocicletes en espais naturals protegits
314-01265/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01265/12 us in-
formo del següent:

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat no té coneixement dels fets ex-
posats i no ha elaborat cap informe ni té cap expedient obert sobre aquesta qüestió.

En qualsevol cas, la posició d’aquesta Secretaria és que cal donar compliment a 
allò que estableix el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motorit-
zat al medi natural, que té com a un dels seus principals àmbits d’actuació els espais 
naturals definits per la Llei 12/1985, d’espais naturals.

Com a criteri general, el Decret estableix que la circulació de motocicletes i ve-
hicles assimilats és prohibida per les pistes i els camins d’amplada inferior a dos me-
tres. Així mateix, la circulació d’automòbils i vehicles assimilats és prohibida pels 
vials d’amplada inferior a tres metres. En els espais inclosos al Pla d’espais d’interès 
natural (PEIN), sens perjudici de les normes genèriques que s’acaben d’esmentar, 
regeixen les normes establertes en els respectius plans o programes de gestió. En els 
espais naturals declarats de protecció especial, la circulació de vehicles motoritzats 
únicament s’autoritza pels vials delimitats i senyalitzats a aquest efecte en els plans 
o en els programes de gestió corresponents.

Segons el Decret, també es prohibeix amb caràcter general la circulació de vehi-
cles motoritzats camp a través (tant si és per terrenys agrícoles com forestals), pels 
vials forestals d’accés a zones on es realitzin aprofitaments forestals i pels llits de 
les corrents naturals d’aigua, llacs, llacunes i embassaments superficials en lleres 
públiques, entre d’altres.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) pot pro-
hibir la circulació motoritzada en camins rurals i camins i pistes forestals dels es-
pais naturals declarats de protecció especial. A la resta d’espais naturals protegits, 
el DARP també pot prohibir la circulació motoritzada en determinats sectors quan 
sigui imprescindible per a la preservació dels valors naturals dels espais afectats.

Pel que fa a l’organització d’activitats de circulació motoritzada en grup, cal 
complir el que estableix l’article 21 del Decret 166/1998, i de manera prèvia al 
desenvolupament de l’activitat, obtenir l’autorització corresponent. La vulneració de 
la regulació esmentada serà qualificada d’infracció, i es podran aplicar les correspo-
nents sancions, multes coercitives i l’obligació de la restitució del medi a l’estat ori-
ginal. Els membres del Cos d’Agents Rurals i en general tots els agents de l’autoritat, 
en l’exercici de les seves funcions, vetllaran pel compliment d’aquesta normativa.

Barcelona, 3 de setembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies o 
els requeriments presentats pels ajuntaments i propietaris privats 
amb relació a les empreses que organitzen rutes de motocicletes en 
espais naturals protegits de la Selva Marítima
314-01266/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-01266/12, 314-
01267/12, 314-01268/12, 314-01269/12, 314-01270/12, 314-01271/12, 314-01272/12 
us informo del següent: 

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

Pel que fa les preguntes 314-01266/12 i 314-01267/12, el passat 14 de març de 
2018 es va fer una reunió entre el Cos d’Agents Rurals i els representats dels ajun-
tament i policies locals de Tossa de Mar i Lloret de Mar per a tractar expressament 
aquesta problemàtica, en la que també es va convidar l’Ajuntament de Blanes. En 
aquesta reunió es van acordar la realització de serveis conjunts amb les policies lo-
cals d’aquests municipis i l’impuls de modificacions normatives, tant pel que fa a 
les competències de la Generalitat, com a través de les ordenances municipals, amb 
l’objectiu de millorar el control sobre l’activitat.

En resposta a la pregunta 314-01268/12, els últims anys s’ha detectat en aquests 
municipis un increment progressiu de la circulació motoritzada al medi natural. 
Aquest increment es degut a l’oferta de promotors de la zona, la qual està destinada 
a ciutadans residents en països estrangers on la legislació és molt restrictiva en rela-
ció a la circulació motoritzada al medi natural. Pel que fa la pràctica dels afeccionats 
a la motocicleta de muntanya residents al país, es manté estable. Els agents rurals de 
la zona duen a terme controls periòdics a les zones on s’han detectat aquests incre-
ments d’activitats motoritzades per sancionar, si és necessari, als infractors.

Pel que fa a la pregunta 314-01269/12, com ja hem comentat en la resposta an-
terior, moltes d’aquestes activitats són promogudes per ciutadans estrangers que re-
sideixen a la mateixa comarca de la Selva. Aquests promotors, mitjançant pàgines 
d’internet, ofereixen uns paquets als quals s’inclouen el trasllat de les motocicletes 
des del país de residència dels motoristes estrangers, allotjament, assistència mecà-
nica i guies del territori per poder fer diferents recorreguts amb diferents graus de 
dificultat.

Responent a la pregunta 314-01270/12, especialment en els periodes estacionals 
d’hivern i primavera, grups nombrosos d’aficionats a la pràctica de diferents moda-
litats de circulació motoritzada fan rutes amb guies locals, els quals sovint circulen 
per vials prohibits, erosionant el terreny forestal i afectant a espais protegits com els 
EIN de Estanys i Riutordera i el Massís de Cadiretes. Sovint, també es veu afectat 
el Parc Natural del Montseny.

En ocasions, també, aquestes activitats produeixen conflictes amb altres ciuta-
dans que fan altres activitats de lleure, com ara senderisme, curses de muntanya, 
BTT o fins i tot amb colles de cacera del senglar.
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Per contrarestar aquestes afectacions, en el que portem d’any, els agents rurals 
ha realitzat un total de 22 denúncies d’accés motoritzat al medi natural, de les quals 
15 han estat als municipis de la Selva litoral.

En resposta a la pregunta 314-01271/12, la Generalitat, a través del cos d’agents 
rurals, seguirà duent a terme controls periòdics de les zones on s’han detectat 
aquests increments d’activitats motoritzades. Durant aquests controls s’han identi-
ficat motoristes els quals se’ls hi ha imposat una sanció d’acord amb les pràctiques 
realitzades, i les corresponents organitzacions que ofereixen aquest tipus d’activitats.

Pel que fa la pregunta 314-01272/12, la Llei 9/1995, de 27 de juliol, estableix les 
normes de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, tant pel que fa a la circu-
lació motoritzada individual o en grup com el que fa a les competicions esportives, 
amb l’objectiu últim de garantir la conservació del patrimoni natural de Catalunya, 
assegurant alhora, el respecte a la població i a la propietat pública privada del món 
rural.

Per tant, tot i que el Departament entén que aquesta qüestió ja es troba deguda-
ment regulada, és plenament conscient de la importància de la protecció d’aquestes 
zones i, és per aquesta raó, que reforçarà el seu control.

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura
Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb 
ajuntaments, propietaris privats o entitats ecologistes amb relació 
a les empreses que organitzen rutes de motocicletes en espais 
naturals protegits de la Selva Marítima
314-01267/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01266/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha detectat un 
augment de la presència de motos en espais del medi natural
314-01268/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01266/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha constància 
que cap empresa organitzi i es lucri planificant rutes de grups 
organitzats en espais protegits o privats
314-01269/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01266/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions en 
espais protegits o privats fruit d’activitats planificades per empreses
314-01270/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01266/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions a 
empreses que organitzen i es lucren planificant rutes de grups 
organitzats en espais protegits o privats
314-01271/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01266/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a regular l’activitat de rutes de grups organitzats en 
espais protegits
314-01272/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01266/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures 
i programes d’ajudes per a adaptar els conreus de regadiu i reduir-ne 
l’excés de concessions
314-01281/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01281/12 us in-
formo del següent:

El regadiu ha estat tradicionalment el principal motor de desenvolupament del 
medi rural. Al voltant de les zones regables s’han implantat multitud d’activitats 
econòmiques que han propiciat el manteniment de la població rural, mentre que a 
les zones de secà, s’ha produït al llarg dels anys un constant descens i envelliment 
de la població.

És per aquestes raons que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARP) té com a principals objectius 
treballar per millorar el grau d’auto subministrament de productes alimentaris, aug-
mentar l’eficiència en la utilització de l’aigua de reg i l’adaptació al canvi climàtic 
i afavorir l’equilibri territorial i, conseqüentment, prevenir la degradació del medi 
rural.

En l’àmbit de la millora de l’eficiència de la utilització de l’aigua de reg i l’adap-
tació al canvi climàtic és fonamental l’aplicació de la tecnologia i el coneixement, no 
solament en la gestió de l’aigua sinó en tot el procés de la producció agrària, des del 
material vegetal, les tècniques de conreu, els sistemes de control i gestió de l’aigua, 
amb l’objectiu de poder evolucionar cap a una agricultura de precisió sostenible.

Des del DARP s’impulsen actuacions en diversos àmbits com el disseny d’in-
frestructures, els nous coneixements sobre les necessitats i els efectes de l’aplicació 
de l’aigua en els conreus, acompanyats de la transferència a les empreses i la gestió 
empresarial i tecnificada de l’empresa agrària, la qual utilitza l’aigua com a factor 
de producció.

Així mateix, el regadiu no és només un element aïllat del procés productiu, sinó 
que també és un element que, mitjançant la tecnologia i el coneixement, permet 
l’adaptació al canvi climàtic permetent rendibilitzar i aconseguir els objectius, qua-
litat i sostenibilitat de la producció i utilitzar les millors tecnologies disponibles en 
cada moment.

En la utilització de l’aigua en usos agrícoles hi intervenen diferents àmbits tecno-
lògics com l’enginyeria, la tecnologia de la informació i comunicacions, l’agronomia 
i la biotecnologia, la gestió empresarial i social i la medi ambiental.

El Pla de Regadius de Catalunya 2008-2020, aprovat pel Parlament l’abril de 
2010, preveu les actuacions de modernització i de construcció de nous regadius efi-
cients a executar a l’horitzó 2.020. Es tracta d’un text indicatiu de les necessitats fu-
tures que tenim com a país.

Els nous projectes previstos amb l’horitzó 2020 que comportin una demanda 
addicional d’aigua i que no disposin d’una declaració ambiental favorable en el mo-
ment d’aprovació del Pla, restarà supeditada a l’assoliment previ o simultani de l’es-
talvi d’aigua necessari mitjançant actuacions de modernització de xarxes de reg pre-
existents i, sempre que sigui possible, la utilització d’aigües regenerades, d’acord a la 
Resolució del Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, de 27/08/2013.
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L’aprovació d’altres projectes de característiques anàlogues previstos per a horit-
zons posteriors al 2020 requerirà prèviament la modificació o la revisió del Pla amb 
l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental corresponent.

Dins del PDR 2014-2020 es treballa per a la modernització integral de les in-
fraestructures, on es promouen els sistemes de reg localitzat, a pressió i programat. 
Així com utilitzant els bombaments amb l’aplicació d’energies renovables, la qual 
cosa afavoreix el doble estalvi d’aigua i energia. Actualment, la primera convoca-
tòria 2015-2018 es troba en fase de finalització i la convocatòria 2019-2021 es troba 
en fase de sol·licitud.

S’està treballant també conjuntament amb l’Associació de Comunitats de Re-
gants de Catalunya ACATCOR i el sector per aconseguir els objectius marcats.

L’any 2012 es va implantar l’oficina del regant ubicada a Tàrrega a la seu de 
l’Escola Agrària, aquesta oficina té una gran importància en relació a la transferèn-
cia tecnològica i del coneixement de les tècniques de regadiu adaptades a les noves 
infraestructures. Això permet que els regants obtinguin el màxim aprofitament en 
relació a eficiència en l’ús de l’aigua i estalvi d’aigua i energia.

Així mateix, tenim línies de treball compartides amb l’IRTA en l’àmbit de la 
gestió de l’aigua de reg des del punt de vista de l’aprofitament que en fan les plantes. 
S’està treballant en tècniques de reg deficitari programat, càlculs dels coeficients de 
conreus adaptats al nostre territori, amb la qual cosa es pot ajustar molt millor les 
dosis de reg d’acord amb els períodes del cicle de cultiu.

També, l’enginyeria, el coneixement i la transferència tecnologia tenen el punt de 
referència en l’oficina del regant on s’atenen les demandes dels regants individuals 
i també s’utilitzen els portals d’internet com ruralcat, les webs i xarxes socials per 
fer la difusió de les recomanacions de reg setmanals i de totes les activitats que es 
realitzen amb la finalitat de fer un ús eficient de l’aigua i rendibilitzar al màxim cada 
m³ d’aigua utilitzada.

Per tant el DARP, ja impulsa polítiques per la millora de la gestió de l’aigua de 
reg, així com millores en les tècniques de conreu, per a minimitzar el seu consum 
amb l’objectiu de fer un ús sostenible d’aquest recurs.

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia de 
l’agrupació d’ICV-EUiA de l’Escala (Alt Empordà) relativa a la 
construcció d’una paret de pedra a la zona de les Corts del Parc 
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
314-01306/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-01306/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01307/12 a 314-
01311/12.

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

En data de 10 d’agost de 2017 un ciutadà va contactar amb els serveis tècnics del 
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter per expressar que s’estava 
construint un mur de pedra de centenars de metres de llarg, amb un reixat metàl·lic 
a sobre, a la zona de les Corts-Mas Torreportes.

Aquest Senyor, va comunicar que el mes de gener de 2017 havia tramès una ins-
tància a l’Ajuntament de l’Escala, pel tipus de construcció que considera que té im-
pacte paisatgístic i perquè talla un antic camí ramader.

Atès que la descripció de les obres de construcció del mur de pedra seca amb 
reixa no encaixen amb la tipologia de tanca que s’autoritza normalment des del 
Parc Natural i donat que no es té constància de cap petició d’informe formulada per 
l’Ajuntament de l’Escala al Parc Natural, els serveis tècnics del Parc van contactar 
amb els serveis tècnics de Medi Ambient de l’Ajuntament.

El mateix dia, l’Ajuntament va informar el Parc Natural que no tenien coneixe-
ment que s’estiguin realitzant obres d’un mur de tanta llargada i que l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament no havia emès cap informe al respecte. El dia 11 d’agost, 
l’Ajuntament va informar al Parc Natural que efectivament s’estava construint un 
mur amb les característiques esmentades.

Posteriorment, l’Ajuntament va confirmar verbalment als serveis tècnics del Parc 
Natural que l’obra disposa de l’autorització de l’Ajuntament de l’Escala, però que no 
s’havia demanat informe al Parc Natural.

En data de 28 d’agost de 2017, els serveis tècnics del Parc Natural realitzen una 
visita de camp per comprovar l’abast de les obres i es constata que no s’han aturat 
les obres (les quals no disposaven de l’informe preceptiu del Parc Natural).

El 23 d’octubre de 2017, els serveis tècnics del Parc Natural van emetre un in-
forme sobre aquesta qüestió, tramés a l’Ajuntament de l’Escala el 25 d’octubre de 
2017, en el que:

– S’advertia que no s’havia formulat l’informe preceptiu al Parc Natural.
– La tipologia de tancament amb mur de pedra seca i reixat metàl·lic, no encaixa-

va amb la que s’informa favorablement des del Parc Natural, per la qual cosa l’infor-
me seria desfavorable tenint en compte que hi ha alternatives més compatibles amb 
la conservació dels valors naturals.

– Caldria aclarir si s’afecta a un antic camí ramader tot i que en aquesta matèria, 
qui és competent és el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

– Es posava de manifest que caldria suspendre les obres i incorporar les condi-
cions de l’informe o demanar un nou informe preceptiu.

Per tot, des dels serveis tècnics del Parc Natural ja s’ha fet el requeriment a 
l’Ajuntament de l’Escala per tal que s’aturin les obres i es sol·liciti l’informe precep-
tiu corresponent. A hores d’ara, s’està pendent de la resposta de l’Ajuntament.

L’òrgan gestor del Parc Natural seguirà vetllant per a la preservació i millora de 
tots els espais que conformen l’àmbit del Parc Natural.

Pel que fa a la denúncia presentada per l’agrupació d’ICV-EUiA davant l’Ajunta-
ment de l’Escala, la Generalitat no en té coneixement. Tanmateix, com s’ha expres-
sat anteriorment, la Generalitat coneix la problemàtica sobre la construcció d’aquest 
mur.

A hores d’ara s’està pendent de resposta de l’Ajuntament.

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació de 
l’Ajuntament de l’Escala (Alt Empordà) amb relació a la construcció 
d’una paret de pedra a la zona de les Corts del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
314-01307/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01306/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat de la 
construcció d’una paret de pedra a la zona de les Corts del Parc 
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
314-01308/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01306/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del dret 
de pas a un camí ramader a causa de la construcció d’una paret de 
pedra a la zona de les Corts del Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter
314-01309/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01306/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe preceptiu 
del l’òrgan rector del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 
Baix Ter que ha permès la construcció d’una paret de pedra dins del 
parc
314-01310/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01306/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció del 
Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter arran de la 
construcció d’una paret de pedra dins del parc
314-01311/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01306/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones d’entre quaranta-cinc i cinquanta-quatre anys que reben 
una prestació corresponent a la renda garantida de ciutadania
314-01323/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-01323/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01324/12, 314-
01325/12, 314-1326/12, 314-01327/12, 314-01328/12 i 314-01329/12.

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

Us faig saber algunes dades que donen compte de les preguntes que ens feu amb 
les taules següents: 

Receptors Renda Garantida de Ciutadania (RGC) *

45 - 54 anys 10.347 

Majors 55 anys 7.546 

 *dades Juliol 2018

Sol·licitants Renda Garantida de Ciutadania (RGC) *

45 - 54 anys 22.842

Majors 55 anys 22.553

 *dades Juliol 2018

Per altra banda, us faig saber que la quantia mitjana de la prestació de la RGC 
entre els receptors de 45 i 54 anys és de 653’31 € i de 597,51 € entre els majors de 
55 anys.

En un altre ordre de coses i, per a donar resposta a les preguntes que fan referèn-
cia al nombre total de persones entre 45 i 54 anys i de més de 55 anys, que rebien la 
prestació per desocupació a Catalunya a 31 de desembre de 2017, heu de saber que 
l’organisme que té les competències en matèria de prestacions per desocupació és 
el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Segons les estadístiques publicades per 
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l’esmentat organisme, el nombre de perceptors de prestacions i subsidis per desocu-
pació ha estat el següent: 

Prestació per desocupació a Catalunya *

45 - 54 anys 55.596

Majors 55 anys 77.326

 *dades desembre 2017

Subsidi per desocupació a Catalunya *

45 - 54 anys 15.795

Majors 55 anys 49.560

 *dades desembre 2017

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones més grans de cinquanta-cinc anys que reben una prestació 
corresponent a la renda garantida de ciutadania
314-01324/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01323/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones d’entre quaranta-cinc i cinquanta-quatre anys que han 
sol·licitat una prestació corresponent a la renda garantida de 
ciutadania
314-01325/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01323/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones més grans de cinquanta-cinc anys que han sol·licitat una 
prestació corresponent a la renda garantida de ciutadania
314-01326/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01323/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones d’entre quaranta-cinc i cinquanta-quatre anys que rebien la 
prestació per desocupació en data del 31 de desembre de 2017
314-01327/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01323/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones més grans de cinquanta-cinc anys que rebien la prestació 
per desocupació en data del 31 de desembre de 2017
314-01328/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01323/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat 
econòmica mitjana que es percep per la renda garantida de 
ciutadania
314-01329/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01323/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un abocament 
de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de 
l’Estany)
314-01394/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-01394/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01395/12 a 314-
01401/12.

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

Segons les actes d’inspecció que obren en poder de l’Agència catalana de l’Ai-
gua (ACA), la causa de l’abocament de purins al Gorg Blau va ser una aplicació de 
purins en un camp de conreu (polígon 5, parcel·la 48 de Vilademuls), amb posterior 
escolament a la riera. La identitat del responsable de l’aplicació també consta a les 
actes esmentades i l’ACA durà a terme les accions legals oportunes, seguint el pro-
tocol habitual en aquests casos.

Pel que fa a les accions dutes a terme per resoldre l’abocament, l’acta del Cos 
d’Agents Rurals (CAR) de 24 de maig determina el següent: 

«...s’observen treballs de restauració tant a la zona del gorg, a la riera Fontsan-
ta i al camp agrícola on es va realitzar l’abocament. Aquests treballs han consistit 
en: retirada de la vegetació afectada, purins entollats en zones properes al gorg i al 
camp de conreu. Els treballs s’han realitzat de la manera que es pot, donada la di-
fícil orografia i accés a la zona afectada i de forma manual ja que no es pot accedir 
amb maquinària...»

En relació a les mostres preses per la persona responsable de la restauració han 
donat els següents resultats: 

– Mostres del dia 24.05.18: 
Amoni 0,53 mg/l
Nitrats 25,4 mg/l
Nitrits 0,360 mg/l

– Mostres del dia 29.05.18: 
Amoni 0,24 mg/l
Nitrats 22,6 mg/l
Nitrits 0,360 mg/l

En quant a l’impacte ambiental, va ser l’abocament en si que va afectar la riera.

El 20 de maig i el 18 de juny de 2018, l’ACA va fer la inspecció «in situ» de l’es-
tat de la zona i ha iniciat un expedient sancionador que s’ha tramès al responsable.

Per altra banda, per tal d’evitar els abocaments il·legals de purins, l’ACA ha re-
querit l’adequació de les instal·lacions que presenten deficiències i ha sancionat als 
infractors.

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb 
Limnos i Naturalistes de Girona per un abocament de purins al gorg 
Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01395/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01394/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els agents rurals 
han obert una investigació sobre un abocament de purins al gorg 
Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01396/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01394/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els autors d’un 
abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls 
(Pla de l’Estany)
314-01397/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01394/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte ambiental 
d’un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de 
Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01398/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01394/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes davant un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al 
municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01399/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01394/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de les 
mesures adoptades amb relació a un abocament de purins al gorg 
Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
314-01400/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01394/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
evitar els abocaments il·legals de purins
314-01401/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01394/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les esmenes, 
les propostes o els suggeriments presentats pel Departament 
d’Economia i Hisenda amb relació a l’Informe del Govern de l’Estat 
sobre un nou model de finançament
314-01402/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16046 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01402/12 us in-
formo del següent:

El 27 d’octubre de 2017 el Govern de la Generalitat de Catalunya va ser cessat en 
aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola, aprovat al Senat amb els vots 
a favor del PP, el PSOE i Ciudadanos. L’actual govern de la Generalitat va prendre 
possessió el 2 de juny del 2018. El termini per presentar esmenes i suggeriments fi-
nalitzava el 25 de maig de 2018.

En aquell moment, qui assumia les funcions i les competències que corresponien 
al Vicepresident del Govern, Sr. Oriol Junqueras, era la Vicepresidenta del Govern 
espanyol, Sra. Soraya Sáenz de Santamaría, d’acord amb el Real Decreto 944/2017, 
de 27 de octubre, por el que se designa a órganos y autoridades encargados de dar 
cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la Gene-
ralitat de Cataluña, autorizadas por acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre 
de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo 
del artículo 155 de la Constitución.

Barcelona, 7 de setembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els grups de treball 
sobre violència masclista del Departament de Justícia entre els anys 
2016 i 2017
314-01483/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01483/12 us in-
formo del següent:

Pel Departament de Justícia, és essencial estudiar respostes aplicables pel siste-
ma penal al fenomen de la violència masclista a Catalunya, enfortir la intervenció 
especialitzada en aquest tipus de delictes i, donat que conformen el percentatge més 
alt, posar un èmfasi especial en l’atenció de les víctimes. Però el tractament de la 
violència masclista, com a qüestió prioritària, es porta a terme de manera transver-
sal. Per aquesta raó, el Departament de Justícia treballa en aquest àmbit, com també 
ho fan els altres departaments de la Generalitat. La competència és de l’Institut Ca-
talà de les Dones, i és a través d’aquest organisme que els departaments es reuneixen 
i es coordinen.

Barcelona, 7 de setembre de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el flux de vehicles 
de la C-55 al tram sud del Bages en el període 2015-2017
314-01528/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01528/12 us in-
formo del següent:

El trànsit de la C-55 al tram sud de la comarca del Bages, i en concret al PK 16,7, 
al terme municipal de Castellbell i el Vilar, ha estat el següent:

– Any 2015: 27.460 vehicles/dia
– Any 2016: 27.051 vehicles/dia
– Any 2017: 27.850 vehicles/dia

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el flux de vehicles 
de la C-16 al Bages i al Berguedà en el període 2015-2017
314-01529/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01529/12 us in-
formo del següent:

El trànsit a la C-16 a la comarca del Bages, i en concret al PK 46, al terme mu-
nicipal de Sant Vicenç de Castellet, ha estat el següent:

– Any 2015: 12.392 vehicles/dia
– Any 2016: 15.378 vehicles/dia
– Any 2017: 14.494 vehicles/dia
El trànsit de la C-16 a la comarca del Berguedà i en concret al PK 89, al terme 

municipal de Casserres, ha estat el següent:
– Any 2015: 16.803 vehicles/dia
– Any 2016: 17.342 vehicles/dia
– Any 2017: 17.812 vehicles/dia

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals al Bages i al 
Berguedà
314-01530/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01530/12 us in-
formo del següent:

A data d’avui, les estacions depuradores d’aigües residuals en construcció a les 
comarques del Bages i el Berguedà són les següents:

– EDAR i col·lectors en alta d’Avià (Avià i Graugés)
– EDAR i col·lectors en alta de Borredà
– EDAR i col·lectors en alta de Sant Julià de Cerdanyola
– EDAR i col·lectors en alta de Rajadell (Rajadell i Fonollosa)
– EDAR i col·lectors en alta de Sant Mateu de Bages (Valls de Torroella)
– EDAR i col·lectors de Mura
Les estacions depuradores d’aigües residuals previstes a aquestes comarques per 

ser executades abans de l’any 2022, són:
– EDAR i col·lectors en alta a Cal Rosal (Cal Rosal, La Plana, L’Ametlla de Cas-

serres, Els Bassacs)
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– EDAR i col·lectors en alta de Gironella (El Viladomiu Nou, el Viladomiu Vell)
– EDAR i col·lectors en alta de Puig-reig (L’Ametlla de Merola)
– EDAR i col·lectors en alta de Vilada
– Nova EDAR de Balsareny amb reducció de nutrients
– Variant col·lector en alta Manresa - Sant Joan de Vilatorrada
– Optimització del sistema de Monistrol de Montserrat
– Sanejament i depuració del nucli d’Olvan

Actuacions incloses en l’escenari 2022-2027 del Pla de Mesures

Nom de l’actuació Municipi

Sanejament i depuració d’Aguilar de Segarra Aguilar de Segarra

Sanejament i depuració de Castellar Aguilar de Segarra

Sanejament i depuració d’Horta d’Avinyó Avinyó

Sanejament i depuració de les Comes i Rellinars Castellbell i El Vilar

Sanejament dels nuclis del Raval del Jordi (T.M. 
Castellbell i el Vilar), les Bordes, el Mas Planoi, els 
Torrents i Can Font (T.M. Castellgalí) i la Coma, el 
Pou Gran, el Fresno i la Farinera (T.M. Vacarisses) Castellbell i El Vilar

Sanejament i depuració de Sant Cristòfol Castellbell i El Vilar

Sanejament i depuració de Maians Castellfollit Del Boix

Sanejament i depuració de Castellfollit del Boix Castellfollit Del Boix

Sanejament del nucli de les Pinedes de Castellnou 
(escomesa elèctrica) Castellnou de Bages

Sanejament del nucli de les Pinedes de Castellnou Castellnou de Bages

Sanejament i depuració de Sant Josep Cercs

Sanejament i depuració de Camps Fonollosa

Sanejament i depuració del Raval de la Creu Fonollosa

Sanejament i depuració de Fonollosa, Raval de Cal 
Sambleia i Raval del Paisà Fonollosa

Sanejament i depuració de Fonollosa, Raval  
de Cal Sambeia i Raval del Paisà (escomesa  
elèctrica) Fonollosa

Sanejament i depuració del Raval de Cal Teixidó Fonollosa

Sanejament i depuració de La Galera Gaià

Sanejament i depuració del Pla del Forn i Gaià Gaià

Ampliació EDAR Gironella Gironella

Sanejament i depuració de Sorribes Gósol

Sanejament del nucli de Miralpeix Manresa

Sanejament dels nuclis del Guix i La Guia 
(Escomesa elèctrica) Manresa

Sanejament dels nuclis del Guix i La Guia Manresa

Sanejament i depuració de Viladordis Manresa

Sanejament i depuració de Marganell Marganell

Sanejament del nucli dels Bacus Monistrol de Montserrat

Millores col·lectors sistema de Monistrol de 
Montserrat Monistrol de Montserrat

Sanejament i depuració de Montclar Montclar

Sanejament i depuració de Gargallà Montmajor

Sanejament i depuració del Palà de Torroella i Valls 
de Torroella Navàs

Sanejament i depuració de Cal Riera Puig-Reig

Sanejament i depuració de la Colònia Vidal Puig-Reig
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Nom de l’actuació Municipi

Sanejament i depuració de Saldes Saldes

Sanejament i depuració de Feners Saldes

Sanejament i depuració de Maçaners Saldes

Sanejament i depuració de Sant Jaume de 
Frontanyà Sant Jaume de Frontanyà

Sanejament i depuració de Sant Mateu de Bages Sant Mateu de Bages

Sanejament dels nuclis de Colldarboç i El Parrot 
(escomesa elèctrica) Sant Salvador de Guardiola

Sanejament dels nuclis de Colldarboç i El Parrot Sant Salvador de Guardiola

Sanejament de la urbanització del Mirador de 
Montserrat (escomesa elèctrica) Santpedor

Sanejament de la urbanització del Mirador de 
Montserrat Santpedor

Sanejament i depuració del Fusteret Súria

Ampliació EDAR Súria amb eliminació de nutrients Súria

Sanejament i depuració de Talamanca (E) Talamanca

Sanejament i depuració de Vallcebre Vallcebre

A més, a més, tota la informació en referència a la planificació d’actuacions de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (http://aca.gencat.cat) està disponible al portal web de 
l’ACA aca.gencat.cat, a l’apartat de plans i programes.

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de la 
Biblioteca de Catalunya
314-01543/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01543/12 us in-
formo del següent:

Amb motiu del canvi d’ubicació de l’Escola Massana del recinte de l’Antic Hos-
pital, la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca Pública de Sant Pau tenen prevista 
l’ampliació dels seus espais actuals per a millorar o crear serveis als usuaris.

Entre els anys 2015 i 2018 s’han produït canvis d’equips i responsables a les ad-
ministracions implicades (Districte de Ciutat Vella, ICUB, Biblioteques de Barce-
lona, Departament de Cultura i Direcció General de Patrimoni Cultural). Aquest 
fet, sumat a la situació excepcional política i social que s’ha produït a Catalunya els 
darrers anys, ha fet molt difícil avançar en el projecte d’ampliació. Així doncs, l’ob-
jectiu és concretar el 2018 el pla d’usos del recinte de l’Hospital, d’acord amb totes 
les institucions i administracions implicades.

Durant el febrer del 2015 es van mantenir diverses reunions amb representants 
de la Direcció General de Patrimoni, l’ICUB, Biblioteques de Barcelona, la Bibli-
oteca de Catalunya i el Districte de Ciutat Vella. Totes les parts valoraven positiva-
ment el fet de que les dues biblioteques (BC i Sant Pau) es mantinguessin a l’Hospi-

http://aca.gencat.cat
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tal si era factible. Es va acordar analitzar la viabilitat de créixer els dos equipaments 
al recinte tant a nivell de m2 com des del punt de vista arquitectònic i patrimonial.

La Biblioteca de Catalunya i Biblioteques de Barcelona van ajustar les necessi-
tats d’espai i els plans funcionals respectius perquè en termes de superfícies totals 
hi cabessin els dos equipaments al recinte, es va fer un gran esforç d’unificar alguns 
espais comuns.

A finals del mateix any, la Direcció General de Patrimoni, de comú acord amb 
l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat Vella, ICUB i Consorci de Bibliote-
ques) va encarregar un estudi d’anàlisi i implantació de l’Antic Hospital. Es va partir 
del supòsit que la Reial Acadèmia de Farmàcia es traslladaria a un nou espai (en la 
ubicació actual en planta baixa d’una de les naus gòtiques, complica la circulació). 
L’espai de la capella quedava, de moment, al marge de l’estudi, i l’espai on s’hi fa 
teatre també va quedar per decidir què se’n faria.

La Direcció General de Patrimoni va mantenir contactes amb la Reial Acadèmia 
de Farmàcia per parlar del seu trasllat, sense arribar a cap acord en concret. A finals 
del 2015 es va produir un canvi de Regidoria del Districte de Ciutat Vella i es van 
aturar les decisions presses i varen tornar a avaluar la proposta consensuada entre 
totes les parts.

Un cop finalitzat l’estudi a principis del 2016 es va detectar una manca de metres 
per créixer tots dos equipaments, d’acord amb el que fixaven els seus plans funcio-
nals. Tot i així es podia arribar a una solució consensuada.

A meitat del 2016 es va produir un canvi en la gerència de Biblioteques de Bar-
celona, i d’equip a l’ICUB. A partir d’aquest moment s’aturen les negociacions, tot i 
les diverses reunions efectuades entre la Direcció General del Patrimoni Cultural i 
l’ICUB. Els responsables del Districte de Ciutat Vella no estan d’acord amb els usos 
acordats anteriorment i plantegen la necessitats de nous usos per al Recinte Hospi-
talari. Pla d’usos que no arriben a concretar.

A mitjans del 2017 es manté una única reunió amb representació de la Direcció 
General de Patrimoni, l’ICUB, Biblioteques de Barcelona, la Biblioteca de Catalu-
nya i el Districte. No es concreta res i s’acorda que s’ha de tractar a nivell de conse-
llers. El projecte d’ampliació queda aturat tot i les diverses reunions que la Directora 
de la Biblioteca de Catalunya manté amb els diferents representants de l’Ajuntament 
(Regidora del Districte i comissionat de Cultura).

Actualment, la part de l’edifici alliberat per l’Escola Massana es troba cedit tem-
poralment, fins a finals del 2018, a diverses entitats sense afany de lucre.

El Departament de Cultura manté la mateixa proposta des del primer moment, 
i que es tracta d’ubicar-hi l’ampliació de la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca 
municipal, per aconseguir així un espai cultural de primer ordre en un recinte pa-
trimonial excepcional.

La proposta que fa el Departament a l’Ajuntament de Barcelona és tornar a treba-
llar un nou Pla d’usos dins de l’any 2018, on les dues parts pactin el futur de l’equi-
pament.

Barcelona, 5 de setembre de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el registre d’arxius 
de Catalunya
314-01547/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01547/12 us in-
formo del següent:

D’acord amb el que es regula a la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió 
de documents; el Decret 190/2009, de 9 de desembre, dels requisits dels arxius del 
Sistema d’Arxius de Catalunya, del procediment d’integració i del Registre d’Ar-
xius de Catalunya; i l’acord del Ple del Consell Nacional d’Arxius, de l’1 d’octubre 
de 2013, és la Direcció General del Patrimoni Cultural la responsable d’elaborar el 
Registre d’Arxius de Catalunya.

Durant l’any 2014 es van elaborar els treballs preliminars de documentació, de-
finició de procediments i anàlisi de les dades requerides, com són:

– Elaboració de la llista definitiva de camps i la definició de les seves caracte-
rístiques, per a la recollida de les dades del Registre d’Arxius en una base de dades.

– Actualització i ampliació del Manual de procediment a seguir segons les direc-
trius de Decret 190/2009, de 9 de desembre.

– Proposta de Formulari amb els camps nous de la base de dades.
– Elaboració manual per a l’emplenament formulari / camps base de dades.
– Preparació d’un «paquet de benvinguda» amb la recopilació dels documents 

necessaris per als futurs inspectors encarregats del Registre.
L’any 2015 es va dissenyar i posar en funcionament el Sistema d’Informació 

d’Arxius de Catalunya, que engloba dades del registre d’arxius (camps buits fins que 
s’activi el registre), cens d’arxius (i cens de fotografia) i directori d’arxius.

Una vegada realitzats els treballs previs el 2014 i el 2015, es disposa de tots els 
instruments per activar el registre d’arxius, com ara el procediment, la gestió de 
dades i informació, el suport a les tasques d’inspecció i altres tasques de suport a 
l’equip d’arxivers que desenvoluparan el registre.

Així doncs, l’objectiu és activar el registre d’arxius de Catalunya, instrument 
essencial per a la planificació i pla d’actuacions en matèria d’arxius i gestió docu-
mental. En funció dels recursos disponibles el registre es podria activar de forma 
imminent, i la primera acció hauria de ser programar una sessió informativa al con-
junt d’arxius públics i privats de Catalunya, per informar de les condicions i meto-
dologia del registre d’arxius.

Barcelona, 5 de setembre de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
incrementar el públic i augmentar el mercat cultural del 2016 ençà
314-01572/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15798 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01572/12 us in-
formo del següent:

La cultura és un dret de les persones i forma part del desenvolupament individual i 
col·lectiu, creatiu i del benestar. La cultura és un agent de transformació social, i un dels 
objectius prioritaris de la política cultural ha estat entendre el comportament cultural.

Per dur a terme aquest objectiu, en el darrers anys el Departament de Cultura ha 
posicionat als usuaris en el centre de les seves actuacions i compta amb l’Àrea de 
Públics, dins l’ICEC, dedicada a la creació i fidelització de públics per a la cultura.

L’Àrea de Públics té dues campanyes específiques de creació de públics:
– Una destinada a la comunitat de joves de 18-25 anys, «Escena 25», iniciada 

l’any 2013, per crear hàbits escènics i musicals facilitant l’accés a preus reduïts al 
teixit de teatres, auditoris i sales de concert de tot Catalunya. L’any 2017, a més, la 
campanya s’ha estès al llarg de l’any.

– L’altra campanya és, dins del Pla de lectura, «Fas 6 anys», en què es regala un 
val per comprar un llibre als nens de sis anys. L’objectiu és estimular els hàbits de la 
lectura entre els petits lectors, just en el moment que aprenen a llegir, tot fomentant 
la prescripció de lectura entre els companys de classe.

2016 2017

Escena 25    

Joves registrats 14.576 19.821

Entrades reservades 12.201 10.532

Fas 6 anys

Infants que hi han participat 31.914 31.657

Títols venuts Més de 5.800 6.864

Pressupost 2016 2017

Escena 25 100.000,00 94.667,79

Fas 6 anys. Tria un llibre (gestió i comunicació) 86.511,00 80.049,26

Fas 6 anys. Tria un llibre (aportacions a les llibreries) 356.388,22 357.969,59

Una altra línia són els ajuts de desenvolupament de públics que donen suport 
a projectes i activitats per a la creació, la fidelització i increment de públics de la 
cultura, posant especial atenció a projectes de diversitat funcional o de risc d’exclu-
sió social, amb l’objectiu de facilitar l’accés, la participació i la sensibilització per 
garantir una cultura amb tothom i per a tothom. Amb aquesta sensibilitat vers la di-
versitat d’usuaris s’ha impulsat formacions professionals destinades als equipaments 
i esdeveniments culturals vers l’accessibilitat i la cultura inclusiva.

Pressupost 2016 2017

Ajut a la creació i fidelització de públics per a la cultura 857.422,64 898.677,09
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També s’ha obert una línia de coproducció de programes culturals televisius 
culturals amb la CCMA, per fer difusió dels llenguatges artístics per arribar al mà-
xim de públic: vers la dansa amb Ballar, lligat al Pla d’impuls de la dansa, i Tot jazz 
amb la XAL per promocionar el jazz, dins del Pla integral de la música. També s’ha 
participat en la producció del programa conduït per Ramon Gener This is art.

A banda de l’Àrea de Públics, cal dir que el gruix de les accions de l’ICEC, in-
closa la Filmoteca, reverteixen en l’augment del mercat cultural: es col·labora en la 
construcció d’un teixit cultural competitiu i de qualitat en tota la cadena de valor 
del sector de manera que es fomenten els hàbits de consum i la generació de públics.

També s’han dut a terme programes amb el Teatre Nacional de Catalunya i el 
Gran Teatre del Liceu:

– Llegir el teatre. El Servei de Biblioteques del Departament i el Teatre Nacional 
de Catalunya (TNC), duen a terme el projecte ’Llegir el teatre’, un cicle de clubs de 
lectura sobre textos teatrals.

http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/pro-
mocio_lectura_cultura/clubs_lectura/llegir_teatre

Biblioteques
Lectors 

únics

Exemplars 
distribuïts 

(=total 
lectors)

Títols
Sessions 
formació

Sessions 
clubs de 

lectura

Assistents
Trobada  
de clubs

2016/17 70 1.460 7.700 7 3 358 630

2017/18 100 1.980 9.257 8 3 491 750 
 aprox.

– LiceuBIB. És un projecte que enllaça literatura i òpera. El Servei de Biblio-
teques del Departament i el Gran Teatre del Liceu continuen col·laborant per a la 
difusió i promoció de la cultura literària i operística, oferint una proposta i recursos 
per als clubs de lectura que tenen lloc a les biblioteques públiques de tot el territori 
català

http://biblioteques.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/LiceuBIB-2017-18-00001

Biblioteques Usuaris

2016/2017 28 774

2017/2018 35 985

Pel que fa a l’àrea de museus cal recordar que a Catalunya l’any 2017 varen fre-
qüentar museus i monuments un total de 13.649.232 visitants, 330.022 més que en 
el 2016, gràcies a polítiques de millora que s’han dut a terme.

D’altra banda, pel que fa al món virtual del patrimoni (és a dir al món de les se-
ves webs i de les xarxes socials) cal destacar:

– L’Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC), que té 
per objectiu donar servei als museus i centres patrimonials, així com a les adminis-
tracions i titulars en la planificació, programació i avaluació de la seva relació amb 
els públics. Per aconseguir aquest objectiu, un dels programes de l’OPPCC és pro-
porcionar estadístiques i informes elaborats a partir de les dades quantitatives que 
prèviament els equipaments patrimonials han facilitat.

– L’Informe del recompte de visitants dels museus i col·leccions de Catalunya 
2017 elaborat per l’Observatori, aporta les següents dades:

• Total sessions a les pàgines web d’espais patrimonials catalans: 15.948.388
(s’ha obtingut resposta de 133 espais patrimonials)
• Total seguidors xarxes socials d’espais patrimonials catalans: 2.710.729
(s’ha obtingut resposta de 163 espais patrimonials)

http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/clubs_lectura/llegir_teatre
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/clubs_lectura/llegir_teatre
http://biblioteques.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/LiceuBIB-2017-18-00001
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– L’Observatori ha presentat també recentment l’Informe sobre pràctiques cultu-
rals de la població de Catalunya en relació amb el patrimoni cultural. L’informe par-
teix de l’Enquesta de Participació Cultural Catalunya 2017 (EPCC-2017), elaborada 
pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. D’aquest estudi es des-
prèn que a l’hora de preparar la visita, un 72,3 % dels visitants fa servir la web del 
museu com a font d’informació.

El 22 de setembre de 2017, el Departament de Cultura va presentar el nou Pla 
de Museus de Catalunya, un pla estratègic que defineix i sistematitza una política 
global per als museus de Catalunya a partir d’una visió del museu com a institució 
cultural compromesa amb el patrimoni i la societat. El Pla de Museus preveu actua-
cions globals per al conjunt d’equipaments museístics del país. El seu objectiu estra-
tègic 5 és «Enfortir la relació entre la societat i el museu ampliant l’accés, la parti-
cipació, les funcions socials i educatives». Per avançar progressivament cap a aquest 
horitzó, es contemplen períodes d’actuació quadriennals, que concreten actuacions.

Seguint les directrius que fixa el Pla de Museus, durant el període 2018-2021 es 
treballarà per:

– Promoure l’accessibilitat universal al conjunt dels museus
– Impulsar el coneixement i el desenvolupament dels públics dels museus
– Incentivar el compromís social del museu i la participació de la ciutadania
– Reforçar la centralitat i la innovació de l’acció educativa

Barcelona, 5 de setembre de 2018
Laura Borràs Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
fomentar la lectura, la defensa del català, la valoració del castellà i el 
domini de l’anglès del 2016 ençà
314-01573/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01573/12 us in-
formo del següent:

El foment de la lectura ha esdevingut un dels eixos centrals de les polítiques 
realitzades des del Departament de Cultura els darrers anys. Aquesta vocació d’in-
crementar el nombre de lectors i lectores i reforçar, paral·lelament, el suport a la 
indústria del llibre en totes les seves vessants va cristal·litzar el 2017 mitjançant la 
presentació del Pla de Lectura 2020.

Malgrat les dificultats econòmiques i polítiques que ha patit el Govern els dar-
rers mesos, els objectius i accions principals s’han continuat assumint i s’ha refer-
mat el compromís en la mateixa línia. Les accions que es duen a terme involucren 
i coordinen els principals actors del Departament que tenen a veure amb la cadena 
de valor del llibre:

– Institució de les Lletres Catalanes
– Àrea del Llibre de Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
– Servei de Biblioteques de la Direcció General de Cooperació Cultural
Les principals accions que es venen duent a terme des de l’any 2006 i anys 

successius (a partir de 2017, dins del Pla de Lectura 2020 http://cultura.gencat.cat/

http://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-lectura-2020/documents/A4_PlaLectura-Vol_1.pdf
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web/.content/sscc/pla-lectura-2020/documents/A4_PlaLectura-Vol_1.pdf) són les se-
güents:

Llibre de lectura fàcil. Per tal de fomentar la lectura, la DGPL en col·laboració 
amb l’Associació de Lectura Fàcil, impulsa l’edició de llibres en lectura fàcil, que 
serveixen de suport a l’aprenentatge i accés a la llengua catalana, atès que són fàcils 
de llegir i entendre per persones que tenen dificultats lectores o estan aprenent la 
llengua catalana. Des del 2012 set llibres han estat adaptats, seguint les directrius 
de la Federació Internacional d’Associacions i Institucions Bibliotecàries (IFLA) pel 
que fa al llenguatge, el contingut i la forma. L’any 2016, hem editat «El temps de les 
cireres», de Montserrat Roig; el 2017, «Històries de llegenda de Catalunya (quan en-
cara no ho era)», d’Eugènia Salvador, i«Viu la festa! Festes i tradicions catalanes», 
de Mireia Estapé. L’any 2018, «Pilar Prim», de Narcís Oller, «Tant de gust... senyor 
Fabra», de M. Carme Bernal i Carme Rubió, i «Irene Polo, una reportera excepcio-
nal», d’Anna Crespo.

En paral·lel, des del Servei de Biblioteques s’ofereixen a les biblioteques del Sis-
tema de Lectura Pública de Catalunya un seguit de lots d’obres de Lectura fàcil en 
català, castellà i anglès. També en col·laboració amb l’Associació de Lectura Fàcil 
s’organitzen jornades de formació i difusió d’aquesta important eina de suport a la 
lectura.

Fas 6 anys. L’objectiu de la campanya, liderada per l’Institut Català de les Em-
preses Culturals, és estimular els hàbits de la lectura entre els petits lectors, just 
en el moment que aprenen a llegir, tot fomentant la prescripció de lectura entre els 
companys de classe i motivant-los a començar a crear la seva pròpia biblioteca i a 
donar valor al llibre. «Fas 6 anys» regala un val per comprar un llibre als infants 
d’aquesta edat. Pel que fa al 2016-17 hi van participar 31.914 infants i més de 200 
llibreries, i s’han venut 5.800 títols dels quals el 62,20 % han estat en català i la res-
ta en castellà. L’any 2017 han participat 31.657 infants, 268 llibreries, i s’han venut 
6.864 títols dels quals el 69,50 % han estat en català i 34,10 % en castellà.

Des de la Institució de les Lletres Catalanes, s’ha desplegat el conjunt de projec-
tes interdepartamentals i transversals, dels quals detallem uns exemples:

Programes regulars. Dia Mundial de la Poesia; Veus Paral·leles; Festival Naci-
onal de Poesia de Sant Cugat; Lletres a les Aules; Lletres en Viu; Què Llegeixes €, 
Seminari de Traducció a Farrera; Dilluns de Poesia; Calaix de Lletres; commemo-
racions d’anys literaris; participació a la Setmana del Llibre en Català; convocatò-
ries d’ajuts a la creació en les seves diferents modalitats; etc.

Els més específics pel que fa al foment de la lectura són els següents:

Lletres a les Aules. Programa de foment de la lectura, promoció i difusió de la 
literatura que permet apropar l’alumnat al fet literari, millorar la comprensió lectora 
com a eina fonamental per accedir al coneixement, estimular i potenciar l’habilitat 
lectora i el coneixement de la llengua. D’aquest programa se’n beneficien els centres 
educatius d’ensenyament primari, secundari i d’adults de tot el domini lingüístic. 
A través dels programes «Autors a les Aules», «En veu alta» i «Homenatges» es 
practica la capacitat de diàleg, dona valor al text escrit i descobreix la pròpia capa-
citat d’expressió i foment del sentit crític entre l’alumnat.

Lletres en Viu. Impulsa el contacte directe entre els lectors i els autors de lite-
ratura catalana mitjançant la seva presència en les trobades als clubs de lectura que 
s’organitzen, fonamentalment, a les biblioteques públiques del país. La interacció 
que s’estableix entre els autors i els seus lectors els enriqueix a tots plegats, ja que 
els lectors coneixen de primera mà l’autor de les obres llegides, poden resoldre dub-
tes i parlar dels personatges i del procés de creació de l’obra, i els autors tenen un 
testimoni de primera mà de com és rebuda la seva obra per part del públic lector.

http://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-lectura-2020/documents/A4_PlaLectura-Vol_1.pdf
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Què Llegeixes? Comunitat virtual de lectors, amb més de 23.880 usuaris ins-
crits. QL és una web interactiva sobre les lletres i la lectura, oberta a tots els pú-
blics, perquè lectors de totes les edats puguin parlar de llibres, compartir lectures i 
conèixer altres lectors. La web està dividida en 3 fòrums o subapartats: Llapis: per a 
lectors fins a 11 anys; Boli: per a lectors de 12 a 17 anys; Ploma: per a lectors a par-
tir de 17 anys. Per a més informació vegeu el portal de les Lletres Catalanes: http://
www.lletrescatalanes.cat

Suport a les biblioteques públiques. Des del Servei de Biblioteques es treballen 
diferents programes de suport a les biblioteques públiques i de promoció de la lec-
tura.

Adquisició de documents en diferents llengües. Durant el 2016 s’han invertit 
un total de 2.113.649 € en adquisició de documents en diferents llengües, d’aquest 
diners, s’ha invertit específicament un total de 1.199.987€ en l’adquisició de docu-
ments en català a través del programa SAB (Sistema d’Adquisició Bibliotecària). 
Durant el 2017 la inversió ha estat de 4.441.053 € en adquisició de documents en di-
ferents llengües, dels quals s’ha destinat 2.110.031 € a l’adquisició de documents en 
català. La previsió per al 2018 és invertir un total de 4.229.250 € en documents en 
diferents llengües dels quals 2.164.000 € en català.

Activitats de foment de la lectura. Llegir el teatre, LiceuBiB, Biblioteques amb 
DO, Espais escrits, Balla’m un llibre, De Capçalera, Revetlla de Sant Jordi. L’any 
2016 s’ha destinat un total de 195.000 € en l’organització d’activitats de foment de 
la lectura a partir de diferents programes com Llegir el Teatre, LiceuBIB, Bibliote-
ques amb DO, o Espais escrits. Pel que fa al 2017, la inversió ha estat de 65.000€. 
La previsió per al 2018 en activitats és de 236.000€.

Activitats de formació: el Servei de Biblioteques manté diferents línies d’actua-
ció en matèria de formació en prescripció lectora entre les quals destaquem el suport 
al Postgrau en Prescripció Lectora de la Universitat Barcelona i que permet formar 
professionals en aquest camp de les recomanacions literàries de cara a millorar l’as-
sessorament als lectors.

Fons Bibliogràfics per a les presons catalanes: adquisició de fons bibliogràfics en 
col·laboració amb el Departament de Justícia.

Sistema de Préstec Interbibliotecari: increment del nombre de punts d’accés al 
Sistema.

Pel que fa accions de normalització el català i valoració del coneixement i estats 
d’ús de les llengües a Catalunya, i d’acord amb l’article 39.3 de la Llei 1/1998 de Po-
lítica Lingüística, la DGPL elabora des de l’any 2000 l’Informe de Política Lingüís-
tica que es lliura i presenta anualment al Parlament de Catalunya. L’Informe inclou, 
entre d’altres, dades sobre la situació lingüística a Catalunya, referides als coneixe-
ments i els usos lingüístics de la població, i en àmbits sectorials, com l’ensenyament, 
l’Administració de Justícia, àmbit socioeconòmic, sectors culturals o mitjans de co-
municació. L’Informe de Política Lingüística també aporta informació sobre l’acció 
de govern en la promoció del coneixement i el foment de l’ús del català i l’aranès, 
com també sobre la seva projecció exterior.

L’Informe de Política Lingüística del 2016 va ser lliurat al Parlament el 2 de no-
vembre de 2017. Actualment és en curs d’elaboració l’informe de l’any 2017. Tots els 
Informes de Política Lingüística es poden consultar en línia a la pàgina web de la 
DGPL, a l’enllaç següent:

http://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/informe_de_
politica_linguistica/

També es pot ampliar informació sobre la promoció de l’aprenentatge de la llen-
gua i foment del seu ús, impulsades des de la DGPL i realitzades per mitjà del Con-

http://www.lletrescatalanes.cat
http://www.lletrescatalanes.cat
http://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/informe_de_politica_linguistica/
http://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/informe_de_politica_linguistica/
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sorci per a la Normalització Lingüística a les memòries anuals d’aquest consorci a 
l’enllaç https://www.cpnl.cat/transparencia/memories.html

Pel que fa a la captació lectora i domini d’altres llengües, des del Departament 
d’Ensenyament s’han dut a terme les accions principals següents:

Programa Impuls de la lectura. Programa d’innovació educativa que té una du-
rada de tres anys i la finalitat de treballar en els centres l’aprenentatge de la lectura, 
el gust per llegir i el llegir per aprendre. La formació és transferible a les diverses 
llengües del currículum (especialment català i castellà). Curs 2016-17:306 centres 
participants amb 581 activitats de formació i 7.195 professors certifiquen la forma-
ció. Curs 2017-18: 243 centres participants amb 458 activitats de formació i 5.540 
professors que certifiquen la formació.

Programa de Biblioteques escolars. El programa ofereix formació per a la dina-
mització de les biblioteques escolars, el treball de la competència informacional i 
per a la realització de Pla de lectura de centre. Curs 2016-17: 17 cursos amb 481 pro-
fessors participants, curs 2017-2018: 19 cursos i 614 professors participants.

Programa «El Gust per la lectura». Programa que facilita, amb l’elaboració de 
dossiers didàctics, el treball amb obres literàries tant des de cicle inicial de primà-
ria fins al batxillerat, passant també per les escoles d’adults. Curs 2016-2017: 108 
centres presentats amb 11.000 alumnes participants i curs 2017-18: 100 centres amb 
7.000 alumnes.

Aules d’acollida. Espais que faciliten l’aprenentatge de la llengua catalana i la 
integració al sistema educatiu dels alumnes de nacionalitat estrangera d’incorpora-
ció tardana al sistema educatiu de Catalunya. Durant el curs 2016-17 hi han assistit 
9.500 alumnes, i el curs 2017-18, 11.500.

Competència lingüística del professorat. Preparació del nivell C2 de llengua ca-
talana, el curs 2016-17:300 places i el curs 2017-18:300 places més.

Programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe. Augmentar la com-
petència comunicativa de l’alumnat de primària, secundària, batxillerat i FP en les 
llengües estrangeres curriculars (anglès i francès) incrementant el grau d’exposició 
a aquestes llengües (impartició de matèries en llengua estrangera). El curs 2015-16: 
hi van participar 209 centres educatius, el curs 2016-17: eren 226 centres educatius 
i el curs 2017-18 van ésser 232 centres educatius.

Programa «Immersió de primavera» i «Immersió de tardor». Vinculats tots dos a 
convocatòries del Ministeri d’Educació, Ciència i Esports per a estades d’immersió 
lingüística en anglès adreçades a alumnat de primària i secundària. El curs 2017-18: 
20 centres en la immersió de primavera i 18 en la immersió de tardor.

Estades d’immersió lingüística en anglès adreçades a l’alumnat de cicle mitjà i 
superior de primària de centres de màxima complexitat i de zones educatives rurals 
(ZER), organitzades mitjançant XANASCAT i en col·laboració amb l’Agència Cata-
lana de la Joventut. Curs 2017-18: 8.720 places finançades a través del Programa de 
Cooperació Territorial del MECE.

Programa Erasmus+ (sector escolar i adults). Ofereix oportunitats de formació 
a l’estranger per a docents i desenvolupament de projectes internacionals de coope-
ració educativa. Convocatòria 2015: 69 projectes adjudicats, convocatòria 2016: 118 
projectes adjudicats, convocatòria 2017: 134 projectes adjudicats.

Programa eTwinning. Ofereix un espai virtual per a la cooperació educativa en-
tre centres de 36 països de tot Europa. Hi participen uns 1.800 centres i més de 
4.000 docents.

https://www.cpnl.cat/transparencia/memories.html
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Programa Global Scholars. Plataforma virtual que facilita la interacció educativa 
de joves de 10 a 13 anys d’arreu del món i el debat sobre temes d’interès global. Hi 
participen, des del curs 2016-17, més de 700 alumnes de 31 centres educatius.

Programa d’auxiliars de conversa. Finançat pel Ministeri d’Educació, té la fi-
nalitat de reforçar la pràctica lingüística dels alumnes de primària i secundària en 
llengües estrangeres curriculars (anglesa, francesa, alemanya o italiana). Curs 2015-
16: 45 auxiliars d’anglès, curs 2016-17: 114 auxiliars d’anglès, curs 2017-18: 35 au-
xiliars d’anglès.

Programa de voluntariat lingüístic. En llengua anglesa fruit de la col·laboració 
amb CEA Global Education. Curs 2015-16: 31 voluntaris, curs 2016-17: 19 volunta-
ris, Curs 2017-18: 27 voluntaris

Concurs interescolar d’anglès The Fonix. Adreçat a alumnat de primària, se-
cundària, batxillerat i formació d’adults, fruit de la col·laboració amb International 
House. Curs 2015-16: 450 centres. Hi participen uns 45.000 alumnes; curs 2016-17: 
553 centres amb prop de 56.000 alumnes; curs 2017-18: Canvi de format del concurs 
(treball col·laboratiu a l’aula i exposició oral en anglès). 200 centres. 15.000 alumnes 
participants.

Concurs de teatre en llengua anglesa. Adreçat a alumnes de secundària i bat-
xillerat, i fruit de la col·laboració amb Trinity College London. Curs 2015-16: 13 
centres participants, curs 2016-17: 15 centres participants, curs 2017-18: 26 centres 
participants

Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües 
estrangeres en determinats ensenyaments. La finalitat és fomentar, amb el suport de 
les Escoles Oficials d’Idiomes als centres educatius participants, la certificació dels 
coneixements de llengua estrangera adquirits per l’alumnat de forma que s’afavorei-
xi el rendiment acadèmic en les llengües estrangeres i la millora de la transparència 
de les competències adquirides. Les llengües estrangeres en què actua el programa 
són: anglès, francès, alemany i italià. En formen part centres educatius de Catalu-
nya sostinguts amb fons públics que imparteixen algun dels ensenyaments següents: 
ESO, batxillerat, formació professional, arts plàstiques i disseny o ensenyaments 
esportius de règim especial. Es va seleccionar 39 centres, dels quals 26 són públics 
i 13 privats amb ensenyaments sostinguts amb fons públics dels quals la meitat im-
parteixen FP. S’ha obert una nova convocatòria per al curs 2018-19.

Barcelona, 5 de setembre de 2018
Laura Borràs Castanyer, Consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consens amb 
l’Ajuntament de Barcelona pel que fa a l’ampliació de la C-58
314-01591/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-01591/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-001592/12 a 314-
01602/12.
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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 aquests moments el Departament de Territori i Sostenibilitat està redactant 
conjuntament amb totes les administracions locals del Vallès i amb la participació 
dels agents socials i econòmics d’aquest territori, el Pla Específic de Mobilitat del 
Vallès (PEMV).

L’objectiu del PEMV és l’anàlisi de la mobilitat al Vallès Oriental i Occidental 
per contenir les determinacions oportunes per estructurar un sistema de transport 
col·lectiu competitiu, que presti especial atenció a la xarxa d’autobusos interurbans i 
d’aportació a la xarxa ferroviària (existent i planificada), i al sistema d’intercanvia-
dors, i que alhora doni directrius sobre polítiques urbanes d’aparcament. Aquest pla, 
tal i com assenyala el PTMB, podrà, si s’escau, complementar la xarxa de tramvies 
o plataformes segregades per autobús així com establir criteris d’intervenció a la 
xarxa viària que servirà de suport als desplaçaments en autobús.

Per tant, és en el marc del pla esmentat on s’analitzaran els punts següents:
– Desenvolupament necessari dels parks and ride per afavorir la intermodalitat 

tant amb el transport ferroviari com per carretera.
– Concreció de les necessitats de millora de la xarxa de transport públic tant per 

carretera com ferroviari i, per tant, la necessitat de millorar la xarxa de bus exprés i 
també d’aquells que fan ús del carril bus/VAO.

– Anàlisi de les necessitats d’introduir actuacions de millora en el tractament ta-
rifari dels serveis de transport públic en el marc del projecte T-Mobilitat tenint en 
compte, en tot cas, la necessitat de respectar els principis de la Llei de finançament 
del sistema de transport públic de catalunya i de garantir la viabilitat econòmica del 
sistema.

En aquest sentit, cal tenir present que l’estructura tarifària actual del sistema 
integrat de l’ATM de Barcelona ja preveu un règim tarifari amb bonificacions que 
permeten oferir preus molt beneficiosos si els comparem amb el preu del transport 
dels països del nostre entorn.

Pel que fa als recursos dels quals caldrà disposar, les mesures que hagin estat 
consensuades en el PEMV aniran degudament quantificades amb la determinació 
de les administracions que hauran de fer front a les despeses corresponents.

Resulta evident que, tal i com es detallarà en les mesures del PEMV, l’aposta 
de la Generalitat de Catalunya és per al transport públic i la sostenibilitat, a la qual 
també contribueix la millora i gestió adequada de les infraestructures viàries i la 
racionalització i millora de la gestió del tràfic de vehicles tant de transport públic 
com privat.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat ha impulsat un conjunt d’actuacions 
de millora a la C-58 amb l’objectiu de resoldre els problemes de congestió estruc-
tural que es produeixen entre Terrassa i l’accés a la B-30/AP-7 a l’alçada de Badia 
del Vallès.

Les actuacions resolen colls d’ampolla aigües amunt de la B-30/I’AP-7, on els 
usuaris diversifiquen els seus itineraris. Precisament, una de les actuacions té per 
objectiu la millora de l’accés a la B-30/AP-7, on actualment la manca de capacitat 
genera retencions diàries a l’alçada de Badia.

Aquesta actuació, que s’incorpora a les anàlisis preliminars del Pla Específic de 
Mobilitat del Vallès, té un consens territorial.

Les obres no preveuen cap actuació entre la B-30/AP-7 i l’accés a Barcelona, i 
per tant no se’n modifica la capacitat d’accés. La capacitat d’entrada a Barcelona la 
marca el coll d’ampolla més restrictiu, i en aquest cas serà la capacitat de l’avinguda 
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Meridiana. Conseqüentment, el volum de vehicles que pot arribar a la Meridiana per 
la C-58 no es pot veure incrementat.

L’objectiu principal de l’actuació és eliminar la congestió i estalviar temps de 
viatges als usuaris en el tram aigües amunt de la B-30/AP-7. El conjunt de les 
tres obres, amb una inversió global de 31,6 M€, permetrà un estalvi global d’unes 
370.000 hores anuals a tots els usuaris d’aquesta via, el que suposa un altíssim re-
torn social de la inversió.

També, existeix un grup de treball tècnic entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat, constituït a instàncies de l’Ajuntament, on s’analitzen les possibles con-
seqüències de les restriccions de capacitat de l’Avinguda Meridiana en els entorns 
col·laterals, i s’estudien possibles alternatives per mitigar-ne els efectes. Algunes de 
les propostes analitzades han estat la connexió de la C-17 i del carril bus-Vao a les 
Rondes, però les conclusions preliminars del grup de treball han estat que són ac-
tuacions molt complexes difícilment realitzables a curt termini, per la seva dificultat 
tècnica i necessitat d’anàlisis més aprofundides.

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció de 
l’Ajuntament de Barcelona de pacificar el trànsit de l’avinguda 
Meridiana
314-01592/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01591/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de càrrega 
relatiu a l’augment del trànsit a l’avinguda Meridiana, de Barcelona, 
arran de l’ampliació de la C-58
314-01593/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01591/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de 
transport per a garantir la mobilitat entre Barcelona i el Vallès 
Occidental
314-01594/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01591/12.



BOPC 154
21 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
previstos per a fomentar el transport sostenible entre Badia del 
Vallès i Terrassa
314-01595/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01591/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de les 
tarifes de transport públic
314-01596/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01591/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de la 
xarxa d’autobusos per a aprofitar els dos carrils bus que connecten 
amb el carril VAO de la C-58
314-01597/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01591/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de 
l’oferta de bus exprés entre Barcelona i els corredors del Vallès
314-01598/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01591/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el foment 
d’aparcaments d’enllaç al Vallès
314-01599/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01591/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió de la 
C-17 amb les rondes de Barcelona
314-01600/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01591/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió del bus 
VAO de la C-58 amb les rondes de Barcelona
314-01601/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01591/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coherència de 
l’ampliació de la C-58 amb la lluita contra el canvi climàtic
314-01602/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01591/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix de la 
licitació de les obres de l’ampliació de la carretera C-58 en el Pla 
específic de mobilitat del Vallès
314-01647/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-01647/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01648/12 i 314-
01649/12.

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

Les obres de millora de la C-58 que estan adjudicades o en licitació estan previs-
tes dins del Pla Específic de Mobilitat del Vallès que es preveu que estigui enllestit 
i s’aprovi inicialment durant l’any 2018.

Aquestes obres previstes a la C-58 eliminaran les congestions que es produeixen 
a la zona de Badia del Vallès i, per tant, disminuirà el consum de carburants i les 
emissions d’altres gasos i partícules contaminants generades pels vehicles en règim 
de congestió.

Així mateix, el Pla Específic de Mobilitat del Vallès preveu millores en el trans-
port públic en aquest àmbit, que també contribuirà a la disminució de les emissions 
de partícules contaminants.

Per altra banda, entre el 2012 i 2018, el Govern de la Generalitat ha invertit més 
de 1.000M€ per millorar l’oferta del transport entre el Vallès i Barcelona amb dues 
obres emblemàtiques com els perllongaments a Sabadell i Terrassa dels FGC, així 
com la compra de nous trens i millores en els serveis de busos.. Enguany s’inverti-
ran 35M€ per disminuir la congestió de vehicle privat i del transport terrestre que 
circula per la C-58.

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a 
l’acabament del Pla específic de mobilitat del Vallès
314-01648/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01647/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha estudiat 
l’impacte en la qualitat de l’aire de l’ampliació de la carretera C-58
314-01649/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01647/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses 
finançades per l’Institut Català de Finances el 2017
314-01673/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-01673/12 fins a 
la 314-01680/12, 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’article 1, apartat 4, del text refós de la llei de l’Institut Català de Finances, apro-
vat pel Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, segons redacció donada pel 
Decret Llei 2/2015, de 28 de juliol, estableix que:

A l’Institut Català de Finances se li aplica la normativa específica de les entitats 
de crèdit i, per tant, se sotmet únicament a la normativa de caràcter bàsic i a la dic-
tada pels organismes reguladors de la Unió Europea que li sigui aplicable, atenent la 
seva especial activitat i naturalesa.

En aquest sentit, doncs, l’activitat de l’ICF està subjecta a la llei 10/2014, de 26 
de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit, que al seu article 83 
especifica el deure de guardar reserva de les dades i informacions relatives a saldos, 
posicions, transaccions i altres operacions dels seus clients, pel que no és possible 
fer pública informació individualitzada o detallada dels mateixos.

Sense perjudici d’això, l’ICF publica anualment, a través del seu web corporatiu, 
diferents informes financers, econòmics, de gestió, sobre governança i sobre riscos 
que faciliten una imatge molt precisa i acurada de la situació global de l’ICF, del seu 
Grup i, en concret, de la seva activitat: segmentació, perfil i evolució de l’activitat 
(tant de finançament com d’inversió en entitats de capital risc), ratis de mora, cober-
tura, solvència i la seva evolució, resultats generats, entre d’altres (vegeu http://www.
icf.cat/web/.content/pdf/Informe-Anual-2017-Grup-ICF_CA.pdf).

L’activitat crediticia de l’ICF està regulada per les polítiques de risc de crèdit 
aprovades per la Junta de Govern i subjecta als òrgans de fiscalització correspo-
nents, tant interns com externs.

El detall de les participacions en capital del Grup ICF es publiquen anualment a 
la web corporativa de l’ICF com a part integrant de l’Informe Financer (nota 7 i del 
document annex), al qual es pot accedir tant a través del següent enllaç de la web 
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corporativa (http://www.icf.cat/web/.content/pdf/Informe-financer-2017-Grup-ICF_
CA.pdf), com del propi apartat de transparència.

Barcelona, 5 de setembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, cicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que 
han rebut el major finançament de l’Institut Català de Finances els 
darrers cinc anys
314-01674/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01673/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fons de capital 
de risc que han rebut 22,4 milions d’euros de l’Institut Català de 
Finances el 2017
314-01675/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01673/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trenta-un 
instruments de capital risc que tenen compromesos 157 milions 
d’euros de l’Institut Català de Finances
314-01676/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01673/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les quatre empreses 
que han rebut fons propis de Capital Expansió i Capital MAB per un 
import de 3,6 milions d’euros
314-01677/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01673/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les disset empreses 
que han rebut préstecs participatius de l’Institut Català de Finances 
el 2017
314-01678/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01673/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que 
no han pogut fer front als compromisos amb l’Institut Català de 
Finances en els darrers cinc anys
314-01679/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01673/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat al web 
de l’Institut Català de Finances de les empreses que ha finançat els 
darrers cinc anys
314-01680/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01673/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació ambiental 
del vessament de fang de depuradora a un torrent de Vilanova de 
l’Aguda (Noguera)
314-01718/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-01718/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01719/12 a 314-
01722/12.

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

En data 30 de maig, el tècnic de guàrdia de l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC), va rebre un avís del CECAT sobre la incidència succeïda al municipi de Vi-
lanova de l’Aguda referent a un apilament de fangs de depuradora que afectava a la 
zona de policia d’aigües.

L’ARC va contactar amb el gestor de residus que estava realitzant l’apilament per 
sol·licitar la documentació tècnica que acompanyava aquesta gestió i quines eren les 
actuacions que s’estaven realitzant.

Aquestes actuacions es van realitzar coordinadament amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA).

Cal esmentar que la valorització del fang d’EDAR s’emmarca dins de les pràcti-
ques de l’economia circular promogudes per la Comissió europea i permet el retorn 
dels nutrients i de la matèria orgànica a les zones de conreu, en benefici del sòl i 
dels cultius.

L’aplicació de fang i les pràctiques agràries es troben regulats per normatives 
d’àmbit estatal i autonòmic. Concretament, l’aplicació de fang en profit de l’agricul-
tura es troba regulada per la Directiva 86/278, de 12 de juny, relativa a la protecció 
del medi ambient, i, en particular, dels sòls, en la utilització de llots de depuradora 
en agricultura i pel Reial Decret 1310/1990, de 29 d’octubre, pel que es regula la uti-
lització de llots de depuradora en el sector agrari. Així mateix, la fertilització orgà-
nica es troba regulada pel Decret 136/2009. D’acord amb aquest decret, prèviament 
a l’aplicació, es poden realitzar apilaments temporals dels fertilitzants orgànics a 
peu de la finca agrícola per a facilitar la logística i les tasques de maneig.

Així doncs, en cap cas es pot considerar l’apilament com un dipòsit irregular de 
fangs. Era un apilament temporal de llots de depuradora dins de finca amb la finali-
tat de facilitar la logística del seu repartiment a les parcel·les i la posterior aplicació 
agrícola com a fertilitzant orgànic.

Per tant, els fangs apilats a les parcel·les de Vilanova de l’Aguda es van aportar 
per al seu ús com a fertilitzat orgànic en parcel·les agrícoles, d’acord amb les con-
dicions establertes al RD 1310/1990 sobre l’ús de fangs de depuradora en el sector 
agrari i la gestió va estar realitzada per un gestor de residus autoritzat per a l’aplica-
ció de residus orgànics en profit de l’agricultura.

Pel que fa a l’afectació ambiental, d’acord amb les analítiques de la mostra presa 
el dia 30 de maig de 2018 per part de l’ACA, van arribar aigües amb càrrega conta-
minant al torrent de Valldàries.

Segons les inspeccions realitzades en data 5 de juliol i 11 de juliol de 2018, la 
llera havia estat netejada i no s’observaven restes de fangs.

En quant a l’obertura d’un expedient sancionador, l’ARC va requerir al gestor 
autoritzat la documentació tècnica relacionada amb aquests fets.

En data 2 de juliol l’ARC va rebre resposta al requeriment efectuat. Analitzada la 
documentació tècnica es comprova que no ha complert les condicions de quantitat i 
temps màxim d’apilament establerts al Decret 136/2009, cosa que es reflectirà en un 
informe tècnic que podrà derivar en l’inici d’un expedient sancionador a l’empresa 
gestora dels fangs.

Per últim, cal dir que l’ACA i l’ARC no tenen constància que s’hagi presentat de-
núncia per part de la Fiscalia de Medi Ambient.

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la clausura del 
dipòsit irregular de fangs de depuradora que va provocar un 
vessament a un torrent de Vilanova de l’Aguda (Noguera)
314-01719/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01718/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’un 
expedient sancionador a l’empresa gestora dels fangs que va 
provocar un vessament a un torrent de Vilanova de l’Aguda (Noguera)
314-01720/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01718/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici d’un 
procediment administratiu o penal pel vessament de fang de 
depuradora a un torrent de Vilanova de l’Aguda (Noguera)
314-01721/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01718/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Fiscalia de 
Medi Ambient ha presentat cap denúncia pel vessament de fang de 
depuradora a un torrent de Vilanova de l’Aguda (Noguera)
314-01722/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01718/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge 
del president de la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018
314-01746/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb Número 
de tramitació 314-01746/12 a 314-01754/12, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ments annexos, la informació facilitada per l’Oficina del President.

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

Barcelona, 7 de setembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

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 temes tractats 
en la reunió del president de la Generalitat amb l’expresident Carles 
Puigdemont a Berlín el 21 de juny de 2018
314-01747/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01746/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que 
van acompanyar el president de la Generalitat a Berlín el 21 de juny 
de 2018
314-01748/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01746/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que 
van acompanyar el president de la Generalitat a Berlín el 21 de juny 
de 2018
314-01749/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01746/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del president de la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en 
concepte de desplaçament
314-01750/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01746/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del president de la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en 
concepte de pernoctació
314-01751/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01746/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del president de la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en 
concepte de manutenció
314-01752/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01746/12.

Fascicle quart
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del president de la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en 
concepte de desplaçaments durant l’estada
314-01753/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01746/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha 
pagat el cost del lloguer de les dependències de l’hotel on va tenir 
lloc la trobada entre el president de la Generalitat i l’expresident 
Carles Puigdemont
314-01754/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01746/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe relatiu a 
les actuacions de la Inspecció de Treball sobre les condicions de 
treball i contractació de les empreses del ram de l’automoció
314-01755/12

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-01755/12 i us faig saber que durant el primer semestre d’enguany la Inspecció 
de Treball ha finalitzat 608 expedients d’inspecció mentre que 432 es mantenen en 
fase d’investigació.

Dels expedients finalitzats s’han generat: 
– 101 Propostes de sanció en acta d’infracció
– 414 Requeriments d’esmena
– 489 Visites a centres de treball
– 58 contractes temporals han estat transformats en indefinits a conseqüència de 

l’activitat inspectora
– 26 altes a la Seguretat social com a conseqüència de l’activitat inspectora
– 8 treballadors han vist incrementada la seva jornada declarada en el seu con-

tracte a temps parcial

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Fam´́ ilies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb 
els impulsors del manifest en contra del Pla director urbanístic de 
l’aeròdrom de la Cerdanya
314-01762/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-01762/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01763/12 a 314-
01765/12.

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

El passat 20 de juny la Generalitat de Catalunya es va reunir amb diversos repre-
sentants signants del manifest contra el Pla Director Urbanístic de l’Aeròdrom de la 
Cerdanya (PDUAC).

La nova proposta que es redacta de cara a una nova aprovació inicial, s’està tre-
ballant de manera conjunta amb els ajuntaments de Das, Fontanals de Cerdanya i el 
Consell Comarcal de la Cerdanya, amb els que s’ha constituït una comissió tècnica 
i executiva que es reuneix de forma periòdica i que té com a finalitat arribar a un 
consens previ sobre la proposta que es sotmetrà a nova aprovació inicial i a un nou 
tràmit d’exposició pública, on la ciutadania tindrà la possibilitat d’expressar la seva 
posició.

Aquest Pla, que no planteja l’ús comercial de l’aeròdrom de la Cerdanya, es tra-
mitarà d’acord amb la legislació vigent i, per tant, està sotmès a l’avaluació mediam-
biental de plans i programes.

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té el vistiplau dels 
municipis de la comarca per a aplicar el Pla director urbanístic de 
l’aeròdrom de la Cerdanya
314-01763/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01762/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat de 
tenir més aeroports comercials
314-01764/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01762/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aprovar 
de manera definitiva el Pla director urbanístic de l’aeròdrom de la 
Cerdanya
314-01765/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01762/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 
amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers 
anys de funcionament
314-01784/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-01784/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01785/12 a 314-
01795/12.

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

S’adjunten, les dades sol·licitades.

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport 
T1 durant els dos primers anys de funcionament
314-01785/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01784/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 
durant els dos primers anys de funcionament
314-01786/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01784/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport 
T2 durant els dos primers anys de funcionament
314-01787/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01784/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 
durant els dos primers anys de funcionament
314-01788/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01784/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport 
T1 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos 
primers anys de funcionament
314-01789/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01784/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport 
T1 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos 
primers anys de funcionament
314-01790/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01784/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport 
T2 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos 
primers anys de funcionament
314-01791/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01784/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport 
T2 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos 
primers anys de funcionament
314-01792/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01784/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport 
T1 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos 
primers anys de funcionament
314-01793/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01784/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport 
T1 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos 
primers anys de funcionament
314-01794/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01784/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport 
T2 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos 
primers anys de funcionament
314-01795/12

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01784/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes de lloguer registrats a l’Incasòl per entitats financeres o 
grans tenidors
314-01821/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01821/12 us in-
formo del següent:

A data d’avui, el registre de fiances de contractes d’arrendament de l’Incasòl té 
inscrits i en vigor un total de 94.047 habitatges que pertanyen a 891 persones jurídi-
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ques que compleixen amb els requisits que estableix l’article 5.9 de la Llei 24/2015 
de grans tenidors (inclou entitats financeres).

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació de la 
nova llei de la muntanya
314-01840/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01840/12 us in-
formo del següent:

El Govern té previst aprovar el projecte de llei de Muntanya en la legislatura ac-
tual i presentar-lo al Parlament perquè el tramiti

Els aspectes que es consideren importants que hi figurin són:
– Afavorir el creixement demogràfic dels municipis de muntanya, així com la 

fixació de residents permanents.
– Fomentar la implantació i el desenvolupament d’iniciatives econòmiques dins 

d’un marc de sostenibilitat.
– Minimitzar la posició territorial perifèrica de les àrees de muntanya i reforçar 

les xarxes internes.
– Ajustar el conjunt de les polítiques públiques i la prestació de serveis a l’espe-

cificitat dels àmbits de muntanya.
– Fusionar els profits d’una societat contemporània i viva amb els valors i cos-

tums més arrelats.
– Revertir la tendència a considerar la visió urbana de la realitat com a l’úni-

ca possible. Fer entendre a la població el paper de les àrees rurals i de muntanya i 
l’existència d’altres perspectives vitals.

Els compromisos financers del Govern es concretaran en els pressupostos de la 
Generalitat.

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
millorament de la carretera del port de Comiols, al Pallars Jussà
314-01841/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01841/12 us in-
formo del següent:

El Govern de la Generalitat considera que els projectes redactats corresponents 
al condicionament del pas de Comiols, compleixen les característiques previstes al 
planejament viari.

El pressupost dels projectes que conformen la millora del pas de Comiols és de 
185M€, i la seva execució resta pendent de les disponibilitats pressupostàries.

Barcelona, 10 de setembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de la 
Comissió Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva 
davant els Maltractaments a Infants i Adolescents
314-02050/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-02050/112, conjuntament amb la de número de tramitació 314-02051/12.

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

Us faig saber que tal i com estableix l’Acord de Govern 65/2016, de 17 de maig, 
per la que es crea la Comissió Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció 
Efectiva davant els Maltractaments a Infants i Adolescents, la Comissió Directiva 
té la composició següent: 

– El/la titular de la Secretaria d’Assumptes socials i Famílies, que n’exerceix la 
Presidència

– El/la titular de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
– El/la titular de la Direcció General de Joventut
– El/la President/a de l’Institut Català de les Dones
I representants amb rang com a mínim de directors generals dels departaments de: 
– Interior
– Salut
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– Justícia
– Presidència
– Ensenyament
La secretaria de la Comissió l’ocupa una persona del servei de la Direcció Gene-

ral d’atenció a la Infància i l’Adolescència.
Es poden incorporar a la Comissió, a proposta de la Presidència, altres departa-

ments del Govern de la Generalitat i col·laboradors externs, a títol individual o com 
a representants de grups, entitats o organitzacions que puguin fer aportacions d’in-
terès per la seva especialització, coneixements o funcions que desenvolupin.

Per altra banda, els hi faig saber que a partir de l’Acord de Govern es van cons-
tituir dues comissions: la directiva i la tècnica. La Comissió directiva s’ha reunit en 
quatre ocasions: 

– 14 de juliol de 2016
– 26 d’octubre de 2016
– 27 de març de 2017
– 17 d’octubre de 2017
La Comissió tècnica s’ha reunit en set ocasions: 
– 5 d’octubre de 2016
– 22 de novembre de 2016
– 15 de desembre de 2016
– 19 de gener de 2017
– 28 de febrer de 2017
– 25 d’abril de 2017
– 6 de novembre de 2017
Els temes tractats, coincidents amb les conclusions han estat: 
– L’elaboració d’una proposta d’Unitat/servei Integrat d’Atenció als infants i ado-

lescents víctimes d’abusos sexuals, amb un projecte conjunt d’atenció a la víctima, 
des del diagnòstic al tractament existeixi o no sentència.

– L’elaboració d’un vídeo sobre abusos sexuals infantils per a la seva difusió en 
centres d’atenció primària.

– L’avaluació del servei Infància Respon telèfon 116 111.
– La programació d’una jornada de treball dirigida a canalitzar la participació 

d’entitats i experts externs i interns.
– Revisió dels plans de formació com a pas previ a la preparació d’un Pla de 

formació integral i compartit, transformant les diferents programacions formatives 
que es realitzen des de les diferents unitats directives en relació a la prevenció i el 
maltractament infantil.

– La realització d’un d’estudi de prevalença sobre la victimització de la Infància 
i l’Adolescència de Catalunya que es considera que ha de ser una eina essencial per 
definir les línies de treball per la lluita contra el maltractament infantil.

– La valoració de la Integració dels sistemes d’Informació i gestió de la Infància 
i l’Adolescència de Catalunya, implementant el Sini@ perquè hi accedeixin els pro-
fessional implicats en la prevenció i protecció davant del maltractament.

– Fer difusió de la Observació general Nº 13 (2011) del Comitè dels Drets de 
l’Infant, Dret de l’infant a no ser objecte de cap forma de violència (CRC/C/GC/13).

– L’organització d’una jornada de treball amb el Col·legi de periodistes, el CAC 
i els mitjans de comunicació, per tal de revisar l’aplicació del «Manual d’estil per 
informar dels maltractaments infantils» elaborat el 2014«.»

– La realització d’una Jornada de presentació del Protocol marc d’actuacions 
contra els maltractaments a infants i adolescents de Catalunya

Barcelona, 6 de setembre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la 
Comissió Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva 
davant els Maltractaments a Infants i Adolescents en el període 2015-
2018
314-02051/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 15786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02050/12.

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre si l’ús 
de l’expressió «Espanya profunda» en un informatiu de Televisió de 
Catalunya el 5 de juliol compleix els criteris del llibre d’estil de la 
Corporació
325-00018/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 16222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Per donar compliment al que disposa l’article 192.1 del Reglament del Parlament 

de Catalunya sobre preguntes dels diputats als càrrecs directius de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

En resposta a la pregunta amb número de tramitació 325-00018/12, presenta-
da per la diputada Andrea Levy Soler, del Grup Parlamentari del PP, sobre l’ús de 
l’expressió «Espanya profunda» en un informatiu de Televisió de Catalunya el 5 de 
juliol. 

Resposta 
“Espanya profunda” no és una denominació vàlida per referir-se a cap territori. 

Per aquest motiu, no és utilitzada pels professionals de la CCMA. 
La seva aparició, per error, a través d’un dels sistemes de retolació gràfica, va ser 

retirada immediatament, precisament perquè no es considera una expressió adient 
per referir-se a cap indret. 

Barcelona, 13 de setembre del 2018
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
retribucions dels membres del Consell Escolar de Catalunya
311-00517/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 11426 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 13.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En les darreres setmanes s’ha modificat la composició dels membres i de la Pre-
sidència del Consell Escolar de Catalunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines retribucions econòmiques perceben per qualsevol concepte la Presi-

dència, la Secretaria i qualsevol altre membre del Consell Escolar de Catalunya, 
incloent-hi les possibles retribucions periòdiques, dietes per assistència a òrgans col-
legiats, dietes per desplaçament o qualsevol altre tipus d’indemnització econòmica?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
normativa legal en què s’empara l’habilitació de professors del 
cos de mestres de primària per a exercir la docència en l’educació 
secundària obligatòria
311-00540/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 13352 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 13.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

En relación a la Resolució ENS/862/2018 de 25 de abril que habilita el acceso de 
miembros del cuerpo de maestros de primaria a la Educación Secundaria.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué normativa legal se ampara la habilitación de profesores del cuerpo de 

maestros de Primaria para la impartición de docencia en la Educación Secundaria 
previsto en la Resolució ENS/862/2018 de 25 de abril?

Palacio del Parlamento, 30 de julio de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
normativa legal en què s’empara la Resolució del director general 
de Professorat i Personal de Centres Públics, del 7 de maig de 2018, 
per a l’habilitació de funcionaris de carrera del cos de mestres per 
a impartir les especialitats de llengua catalana i literatura, llengua 
castellana i literatura i matemàtiques a primer i segon d’ESO
311-00541/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 13353 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 13.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

En relación a la Resolució de 7 de maig de 2018 por parte del Director General 
de Professorat i Personal de Centres Públics que habilita el acceso de miembros del 
cuerpo de maestros de primaria a la Educación Secundaria con carácter provisional 
en lugares de trabajo de ciertas especialidades.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué normativa legal se ampara la Resolució de 7 de maig de 2018, del 

Director General de Professorat i Personal de Centres Públics de habilitación de 
funcionarios de carrera del cuerpo de maestros para impartir la docencia en los 
dos primeros cursos de ESO con carácter provisional en lugares de trabajo de las 
especialidades de Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i 
Matemàtiques?

Palacio del Parlamento, 30 de julio de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
fet que la manca de professors d’educació secundària obligatòria 
acreditats se supleixi amb mestres de primària que no ho estan
311-00542/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 13354 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 13.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

La supuesta causa que justificaría el acceso a la docencia en Secundaria de mi-
embros de un cuerpo docente no acreditado para ello es, según se aduce por parte 
de los responsables del Departament d’Ensenyament, la eventualmente previsible 
carencia de profesores de Secundaria académicamente acreditados en las bolsas de 
trabajo de algunos servicios territoriales.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Cómo se puede entender entonces que los que venían a suplir la falta de titula-
dos acreditados, o sea, los profesores de primaria, ocupen plazas de secundaria, sin 
estar acreditados para ello, desplazando a aquellos que si lo están?

Palacio del Parlamento, 30 de julio de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals obliga les direccions dels instituts a reservar 
places per a reconvertir-les perquè hi accedeixin mestres de primària
311-00543/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 13355 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 13.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

En la Resolución ENS/862/2018, el Departament d’Ensenyament establecía que 
las plazas reservadas a maestros de Primaria en los institutos de Secundaria se ca-
talogarían como tales por parte de las direcciones de los institutos, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos en el decreto de direcciones, el de autonomía de 
centros y el de plantillas. Es decir, que las direcciones de los institutos establecerí-
an, según su criterio, si procedía reconvertir plazas de Secundaria para maestros de 
Primaria, o no. Ahora resulta que se va un paso más allá. En la Resolución sobre 
criterios de plantillas para el curso 2018/19, se dispone que las direcciones de los 
institutos estarán obligadas a reservar dichas plazas, estableciéndose los criterios 
que se deberán seguir y el mínimo de plazas que se deberán reservar según la tipo-
logía de los distintos institutos, siempre estableciendo los mínimos a reservar, nunca 
los máximos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Es que no se fían ni de sus propias direcciones? ¿Por qué las están obligando 

a cometer lo que a todas luces es una ilegalidad?

Palacio del Parlamento, 30 de julio de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
efectes en la qualitat de l’ensenyament i en la igualtat d’accés a 
la funció pública del fet d’habilitar mestres de primària perquè 
exerceixin la docència en l’educació secundària obligatòria i sobre la 
discriminació que suposa per als professors de secundària
311-00544/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 13356 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 13.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
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En la Resolución ENS/862/2018, el Departament d’Ensenyament establecía que 
las plazas reservadas a maestros de Primaria en los institutos de Secundaria se ca-
talogarían como tales por parte de las direcciones de los institutos, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos en el decreto de direcciones, el de autonomía de 
centros y el de plantillas. Es decir, que las direcciones de los institutos establecerí-
an, según su criterio, si procedía reconvertir plazas de Secundaria para maestros de 
Primaria, o no. Ahora resulta que se va un paso más allá. En la Resolución sobre 
criterios de plantillas para el curso 2018/19, se dispone que las direcciones de los 
institutos estarán obligadas a reservar dichas plazas, estableciéndose los criterios 
que se deberán seguir y el mínimo de plazas que se deberán reservar según la tipo-
logía de los distintos institutos, siempre estableciendo los mínimos a reservar, nunca 
los máximos.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha valorado el Departament d’Ensenyament los efectos que esta medida pue-

de tener sobre la calidad de la enseñanza? Y, en particular, sobre la igualdad en el 
acceso a las funciones públicas, ¿ha valorado la discriminación que establece en re-
lación con los profesores de secundaria que si están acreditados para ejercer la do-
cencia, desplazados por los de primaria habilitados?

Palacio del Parlamento, 30 de julio de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
gestions i els encàrrecs fets per a elaborar el conveni sectorial 
en l’àmbit de la recerca des del maig del 2016 fins avui, en el 
marc del mandat de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de 
transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna 
dels centres de recerca i els parcs científics
311-00545/12

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13397 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

13.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 
2016, va aprovar la Resolució 111/XI sobre els mecanismes de transparència, par-
ticipació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs 
científics. En el punt número 3 s’instava al Govern a avançar-se en l’elaboració d’un 
conveni sectorial en l’àmbit de la recerca, tal i com està previst en l’espai de diàleg 
establert amb els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors en 
representació dels treballadors dels centres de recerca. D’això ja fa 2 anys i interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines han estat les gestions i els encàrrecs realitzats pel Govern per a l’elabo-
ració del conveni sectorial de l’àmbit de recerca des del maig del 2016 i fins avui?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de reunions tingudes per a elaborar el conveni sectorial 
en l’àmbit de la recerca en el marc del mandat de la Resolució 
111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, 
coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els 
parcs científics
311-00546/12

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13398 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

13.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 
2016, va aprovar la Resolució 111/XI sobre els mecanismes de transparència, par-
ticipació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs 
científics. En el punt número 3 s’instava al Govern a avançar-se en l’elaboració d’un 
conveni sectorial en l’àmbit de la recerca, tal i com està previst en l’espai de diàleg 
establert amb els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors en 
representació dels treballadors dels centres de recerca. D’això ja fa 2 anys i interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quines reunions s’han realitzat per aconseguir l’objectiu que marcava la re-
solució 111/XI? quantes sessions s’han realitzat? qui n’ha format part? en quines 
dates?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
resultats de les reunions i les sessions fetes per a aconseguir 
l’objectiu marcat en la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes 
de transparència, participació, coresponsabilitat i informació 
interna dels centres de recerca i els parcs científics, amb relació a 
l’elaboració del conveni sectorial en l’àmbit de la recerca
311-00547/12

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13399 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

13.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 
2016, va aprovar la Resolució 111/XI sobre els mecanismes de transparència, par-
ticipació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs 
científics. En el punt número 3 s’instava al Govern a avançar-se en l’elaboració d’un 
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conveni sectorial en l’àmbit de la recerca, tal i com està previst en l’espai de diàleg 
establert amb els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors en 
representació dels treballadors dels centres de recerca. D’això ja fa 2 anys i interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quins resultats han donat les reunions i sessions que s’han realitzat per acon-
seguir l’objectiu que marcava la resolució 111/XI?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals no s’ha assolit l’objectiu marcat en la Resolució 
111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, 
coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els 
parcs científics, amb relació a l’elaboració del conveni sectorial en 
l’àmbit de la recerca
311-00548/12

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13400 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

13.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 
2016, va aprovar la Resolució 111/XI sobre els mecanismes de transparència, par-
ticipació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs 
científics. En el punt número 3 s’instava al Govern a avançar-se en l’elaboració d’un 
conveni sectorial en l’àmbit de la recerca, tal i com està previst en l’espai de diàleg 
establert amb els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors en 
representació dels treballadors dels centres de recerca. D’això ja fa 2 anys i interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Per què no s’ha assolit l’objectiu?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
voluntat de compliment de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes 
de transparència, participació, coresponsabilitat i informació 
interna dels centres de recerca i els parcs científics, amb relació a 
l’elaboració del conveni sectorial en l’àmbit de la recerca
311-00549/12

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13401 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

13.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 
2016, va aprovar la Resolució 111/XI sobre els mecanismes de transparència, par-
ticipació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs 
científics. En el punt número 3 s’instava al Govern a avançar-se en l’elaboració d’un 
conveni sectorial en l’àmbit de la recerca, tal i com està previst en l’espai de diàleg 
establert amb els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors en 
representació dels treballadors dels centres de recerca. D’això ja fa 2 anys i interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quina és la voluntat del Govern, actualment, en relació al compliment d’aques-
ta resolució?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
posada en marxa dels mecanismes per a elaborar el conveni sectorial 
en l’àmbit de la recerca, en compliment de la Resolució 111/XI, sobre 
els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i 
informació interna dels centres de recerca i els parcs científics
311-00550/12

ANUNCI: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 13402 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

13.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió tinguda el dia 28 d’abril de 
2016, va aprovar la Resolució 111/XI sobre els mecanismes de transparència, par-
ticipació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs 
científics. En el punt número 3 s’instava al Govern a avançar-se en l’elaboració d’un 
conveni sectorial en l’àmbit de la recerca, tal i com està previst en l’espai de diàleg 
establert amb els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors en 
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representació dels treballadors dels centres de recerca. D’això ja fa 2 anys i interessa 
saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Posarà en marxa, de nou, els mecanismes per tal d’elaborar el convenir secto-
rial en l’àmbit de recerca? Si la resposta és negativa, per quins motius? Si la resposta 
és positiva, quines seran les següents passes?

Palau del Parlament, 31 de juliol de 2018
Alícia Romero Llano, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
conversió de l’Institut Català de Finances en un banc públic
311-00551/12

ANUNCI: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 13410 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

13.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

En relación al anuncio de conversión del Institut Català de Finances (ICF) en un 
banco público.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las condiciones necesarias para la conversión del ICF en un banco 

público?
– ¿Cuál es el plan del Govern en cuanto a los pasos a dar y los plazos previstos 

para dicha conversión?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
termini efectiu de pagament a proveïdors en el període 2013-2017 i en 
el primer semestre del 2018
311-00552/12

ANUNCI: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 13411 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

13.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el plazo efectivo de pago a proveedores por parte de la Genera-

litat en los ejercicios 2013 a 2017, ambos incluidos? Se solicita la información des-
glosada por cada uno de los ejercicios.
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– ¿Cuál ha sido el plazo efectivo de pago a proveedores por parte de la Genera-
litat en el primer semestre de 2018?

Palacio del Parlamento, 25 de julio de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
capacitat organitzativa del Complex Educatiu de la Laboral de 
Tarragona per a acollir menors immigrants
311-00558/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL 

GP CS

Reg. 13534 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari 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.

En las últimas semanas ha sido noticia destacada la actuación de diversas ONG,s 
en las labores de salvamento ante la creciente tragedia humanitaria causada por la 
migración a través del Mediterráneo. En este contexto, el Govern de la Generalitat 
ha anunciado la acogida de un grupo de menores rescatados por los barcos Aquarius 
y Open Arms en el Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona.

La previsión inicial es dar acogida a 12 menores, con expectativas de ampliar 
hasta 30. Siendo conscientes de todas las dificultades que pueden darse con un gru-
po de personas de diferentes orígenes, menores, que han padecido y padecen una 
situación personal de extrema gravedad, nos preocupa también que vayan en au-
mento las previsibles situaciones de tensión que pueden derivar en enfrentamientos 
o altercados entre los menores acogidos. Unas situaciones que nos consta que ya se 
han producido.

En el momento actual, principios de agosto, desconocemos el número de meno-
res y la previsión de cara al próximo mes de septiembre con el inicio del curso edu-
cativo y la llegada de toda la comunidad educativa del Complex, estudiantes, profe-
sorado y resto de trabajadores y colaboradores.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué capacidad organizativa está prevista en el Complex Educatiu de La La-

boral de Tarragona para alojar a estos menores inmigrantes?

Palacio del Parlamento, 1 de agosto de 2018
Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’incidents o enfrontaments entre menors acollits
311-00559/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL 

GP CS

Reg. 13535 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari 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.

En las últimas semanas ha sido noticia destacada la actuación de diversas ONG,s 
en las labores de salvamento ante la creciente tragedia humanitaria causada por la 
migración a través del Mediterráneo. En este contexto, el Go-vern de la Generalitat 
ha anunciado la acogida de un grupo de menores resca-tados por los barcos Aqua-
rius y Open Arms en el Complex Educatiu de la La-boral de Tarragona.

La previsión inicial es dar acogida a 12 menores, con expectativas de ampliar 
hasta 30. Siendo conscientes de todas las dificultades que pueden darse con un gru-
po de personas de diferentes orígenes, menores, que han padecido y padecen una 
situación personal de extrema gravedad, nos preocupa también que vayan en aumen-
to las previsibles situaciones de tensión que pueden deri-var en enfrentamientos o 
altercados entre los menores acogidos. Unas situa-ciones que nos consta que ya se 
han producido.

En el momento actual, principios de agosto, desconocemos el número de me-no-
res y la previsión de cara al próximo mes de septiembre con el inicio del curso edu-
cativo y la llegada de toda la comunidad educativa del Complex, estudiantes, profe-
sorado y resto de trabajadores y colaboradores.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos incidentes o enfrentamientos entre los menores acogidos se han pro-

ducido hasta la fecha?

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2018
Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nivell 
de gravetat dels incidents o enfrontaments entre menors acollits
311-00560/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL 

GP CS

Reg. 13536 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari 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.

En las últimas semanas ha sido noticia destacada la actuación de diversas ONG,s 
en las labores de salvamento ante la creciente tragedia humanitaria causada por la 
migración a través del Mediterráneo. En este contexto, el Go-vern de la Generalitat 
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ha anunciado la acogida de un grupo de menores resca-tados por los barcos Aqua-
rius y Open Arms en el Complex Educatiu de la La-boral de Tarragona.

La previsión inicial es dar acogida a 12 menores, con expectativas de ampliar 
hasta 30. Siendo conscientes de todas las dificultades que pueden darse con un gru-
po de personas de diferentes orígenes, menores, que han padecido y padecen una 
situación personal de extrema gravedad, nos preocupa también que vayan en aumen-
to las previsibles situaciones de tensión que pueden deri-var en enfrentamientos o 
altercados entre los menores acogidos. Unas situa-ciones que nos consta que ya se 
han producido.

En el momento actual, principios de agosto, desconocemos el número de me-no-
res y la previsión de cara al próximo mes de septiembre con el inicio del curso edu-
cativo y la llegada de toda la comunidad educativa del Complex, estudiantes, profe-
sorado y resto de trabajadores y colaboradores.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué nivel de gravedad han tenido los incidentes producidos hasta ahora?

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2018
Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
disposició de personal adequat per a gestionar l’acolliment temporal 
de menors immigrants al Complex Educatiu de la Laboral de 
Tarragona
311-00561/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL 

GP CS

Reg. 13537 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari 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.

En las últimas semanas ha sido noticia destacada la actuación de diversas ONG,s 
en las labores de salvamento ante la creciente tragedia humanitaria causada por la 
migración a través del Mediterráneo. En este contexto, el Go-vern de la Generalitat 
ha anunciado la acogida de un grupo de menores resca-tados por los barcos Aqua-
rius y Open Arms en el Complex Educatiu de la La-boral de Tarragona.

La previsión inicial es dar acogida a 12 menores, con expectativas de ampliar 
hasta 30. Siendo conscientes de todas las dificultades que pueden darse con un gru-
po de personas de diferentes orígenes, menores, que han padecido y padecen una 
situación personal de extrema gravedad, nos preocupa también que vayan en aumen-
to las previsibles situaciones de tensión que pueden deri-var en enfrentamientos o 
altercados entre los menores acogidos. Unas situa-ciones que nos consta que ya se 
han producido.

En el momento actual, principios de agosto, desconocemos el número de me-no-
res y la previsión de cara al próximo mes de septiembre con el inicio del curso edu-
cativo y la llegada de toda la comunidad educativa del Complex, estudiantes, profe-
sorado y resto de trabajadores y colaboradores.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Se han dispuesto personal adecuado, como de seguridad, servicios sociales o 
intérpretes para gestionar este alojamiento temporal?

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2018
Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
planificació de trasllat dels menors immigrants acollits al Complex 
Educatiu de la Laboral de Tarragona a altres espais abans que 
comenci el curs escolar
311-00562/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL 

GP CS

Reg. 13538 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari 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.

En las últimas semanas ha sido noticia destacada la actuación de diversas ONG,s 
en las labores de salvamento ante la creciente tragedia humanitaria causada por la 
migración a través del Mediterráneo. En este contexto, el Go-vern de la Generalitat 
ha anunciado la acogida de un grupo de menores resca-tados por los barcos Aqua-
rius y Open Arms en el Complex Educatiu de la La-boral de Tarragona.

La previsión inicial es dar acogida a 12 menores, con expectativas de ampliar 
hasta 30. Siendo conscientes de todas las dificultades que pueden darse con un gru-
po de personas de diferentes orígenes, menores, que han padecido y padecen una 
situación personal de extrema gravedad, nos preocupa también que vayan en aumen-
to las previsibles situaciones de tensión que pueden deri-var en enfrentamientos o 
altercados entre los menores acogidos. Unas situa-ciones que nos consta que ya se 
han producido.

En el momento actual, principios de agosto, desconocemos el número de me-no-
res y la previsión de cara al próximo mes de septiembre con el inicio del curso edu-
cativo y la llegada de toda la comunidad educativa del Complex, estudiantes, profe-
sorado y resto de trabajadores y colaboradores.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Existe una planificación para trasladar a estos menores a otro espacio antes de 

que empiece el curso escolar? Si es así, ¿en qué lugar?

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2018
Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
compatibilitat de l’ús ordinari de les instal·lacions del Complex 
Educatiu de la Laboral de Tarragona amb la presència de menors 
immigrants
311-00563/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL 

GP CS

Reg. 13539 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari 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.

En las últimas semanas ha sido noticia destacada la actuación de diversas ONG,s 
en las labores de salvamento ante la creciente tragedia humanitaria causada por la 
migración a través del Mediterráneo. En este contexto, el Go-vern de la Generalitat 
ha anunciado la acogida de un grupo de menores resca-tados por los barcos Aqua-
rius y Open Arms en el Complex Educatiu de la La-boral de Tarragona.

La previsión inicial es dar acogida a 12 menores, con expectativas de ampliar 
hasta 30. Siendo conscientes de todas las dificultades que pueden darse con un gru-
po de personas de diferentes orígenes, menores, que han padecido y padecen una 
situación personal de extrema gravedad, nos preocupa también que vayan en aumen-
to las previsibles situaciones de tensión que pueden deri-var en enfrentamientos o 
altercados entre los menores acogidos. Unas situa-ciones que nos consta que ya se 
han producido.

En el momento actual, principios de agosto, desconocemos el número de me-no-
res y la previsión de cara al próximo mes de septiembre con el inicio del curso edu-
cativo y la llegada de toda la comunidad educativa del Complex, estudiantes, profe-
sorado y resto de trabajadores y colaboradores.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– Cuando empiece el curso en septiembre, ¿cómo tienen pensado compatibilizar 

el uso ordinario de las instalaciones con la presencia y atención necesaria a los me-
nores inmigrantes?

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2018
Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’afectació de l’acollida de menors immigrants al Complex Educatiu 
de la Laboral de Tarragona en les obres urgents de millora previstes 
per al 2018
311-00564/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL 

GP CS

Reg. 13540 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputado, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
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165.3 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno 
para que les sea respuesta oralmente en comisión.

En las últimas semanas ha sido noticia destacada la actuación de diversas ONG,s 
en las labores de salvamento ante la creciente tragedia humanitaria causada por la 
migración a través del Mediterráneo. En este contexto, el Go-vern de la Generalitat 
ha anunciado la acogida de un grupo de menores resca-tados por los barcos Aqua-
rius y Open Arms en el Complex Educatiu de la La-boral de Tarragona.

La previsión inicial es dar acogida a 12 menores, con expectativas de ampliar 
hasta 30. Siendo conscientes de todas las dificultades que pueden darse con un gru-
po de personas de diferentes orígenes, menores, que han padecido y padecen una 
situación personal de extrema gravedad, nos preocupa también que vayan en aumen-
to las previsibles situaciones de tensión que pueden deri-var en enfrentamientos o 
altercados entre los menores acogidos. Unas situa-ciones que nos consta que ya se 
han producido.

En el momento actual, principios de agosto, desconocemos el número de me-no-
res y la previsión de cara al próximo mes de septiembre con el inicio del curso edu-
cativo y la llegada de toda la comunidad educativa del Complex, estudiantes, profe-
sorado y resto de trabajadores y colaboradores.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo ha afectado esta situación a las obras urgentes de mejora de las depen-

dencias del Complex Educatiu previstas para este 2018?

Palacio del Parlamento, 2 de agosto de 2018
Matías Alonso Ruiz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputados GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
ordres emeses perquè els agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
identifiquin les persones que exhibeixin simbologia de qualsevol 
mena al mobiliari urbà o a l’espai públic
311-00569/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13648 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió D’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió d’Interior.

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quines ordres han estat emeses per part de la Conselleria d’Interior o de qual-

sevol dels organismes que en depenen, per tal que els agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra procedeixin a identificar a qualsevol persona o persones que, individu-
alment o col·lectiva, facin ús de mobiliari urbà o de qualsevol àmbit de l’espai públic 
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per a exhibir simbologia de qualsevol mena que enfronti o pugui enfrontar als ciuta-
dans, sigui verbalment o física?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
ordres emeses perquè els agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
identifiquin les persones que exhibeixin simbologia separatista a 
prop de les vies de comunicació
311-00570/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13649 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quines ordres han estat emeses per part de la Conselleria d’Interior o de qual-

sevol dels organismes que en depenen, per tal que els agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra procedeixin a identificar a qualsevol persona o persones que, individual-
ment o col·lectiva, col·loquin i/o exhibeixin simbologia de caràcter separatista a prop 
de les principals vies de comunicació de Catalunya, com ara autopistes i autovies, 
les quals poden representar un risc cert per a la seguretat dels usuaris d’aquestes 
vies?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir 
simbologia de qualsevol mena
311-00571/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13650 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amenaçant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes persones han estat identificades per part dels agents del Cos de Mos-

sos d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per haver fet servir el mobi-
liari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic per a exhibir simbologia de qualsevol 
mena que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui verbalment o física?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir 
simbologia de qualsevol mena de forma individual sense formar part 
d’un grup
311-00572/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13651 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amena-çant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes persones que hagin estat identificades per part dels agents del Cos 

de Mossos d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per haver fet servir 
el mobiliari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic per a exhibir simbologia de 
qualsevol mena que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui verbalment o 
física, ho feien individualment, sense integració en un grup o participació directa 
d’altres persones?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir 
simbologia de qualsevol mena que formaven part d’un grup
311-00573/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13652 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amena-çant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes persones que hagin estat identificades per part dels agents del Cos de 

Mossos d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per haver fet servir el 
mobiliari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic per a exhibir simbologia de qual-
sevol mena que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui verbalment o física, 
ho feien en grup o amb participació directa d’altres persones?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de 
qualsevol mena
311-00574/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13653 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amena-çant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes persones han estat identificades per part dels agents del Cos de Mos-

sos d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per haver retirat i/o intentat 
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retirar del mobiliari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic qualsevol tipus de 
simbologia que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui verbalment o física?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de 
qualsevol mena de manera individual sense formar part d’un grup
311-00575/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13654 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amena-çant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes persones que hagin estat identificades per part dels agents del Cos 

de Mossos d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per haver retirat i/o 
intentat retirar del mobiliari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic qualsevol ti-
pus de simbologia que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, ja sigui verbalment 
o física, ho feien individualment, sense integració en un grup o participació directa 
d’altres persones?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de 
qualsevol mena que formaven part d’un grup
311-00576/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13655 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
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sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amena-çant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes persones que hagin estat identificades per part dels agents del Cos 

de Mossos d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per haver retirat i/o 
intentat retirar del mobiliari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic qualsevol ti-
pus de simbologia que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui verbalment o 
física, ho feien en grup o amb participació directa d’altres persones?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de diligències d.identificació dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir 
simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies 
davant els òrgans judicials corresponents
311-00577/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13656 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amena-çant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes de les diligències practicades per part d’agents del Cos de Mossos 

d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per a identificar a persones que 
hagin fet servir el mobiliari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic per a exhibir 
simbologia de qualsevol mena que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui 
verbalment o física, s’han tramitat com a denúncies davant de fiscalia o de l’òrgan 
judicial que correspongui?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones denunciades, un cop identificades, per haver fet 
servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
311-00578/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13657 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amena-çant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes persones han estat denunciades davant de fiscalia o del corresponent 

òrgan judicial, un cop identificades per haver fet ús del mobiliari urbà i/o de qualse-
vol àmbit de l’espai públic per a exhibir simbologia de qualsevol mena que enfronti 
o pugui enfrontar als ciutadans, sigui verbalment o física?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir 
simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies 
per via administrativa
311-00579/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13658 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amena-çant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes de les diligències practicades per part d’agents del Cos de Mossos 

d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per a identificar a persones que 
hagin fet servir el mobiliari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic per a exhibir 
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simbologia de qualsevol mena que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui 
verbalment o física, s’han tramitat per via administrativa al marge de l’òrgan judi-
cial que pugui ser-ne competent?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones sancionades administrativament, un cop 
identificades, per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir 
simbologia de qualsevol mena
311-00580/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13659 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amena-çant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿A quantes persones se’ls ha obert expedient sancionador en l’àmbit adminis-

tratiu un cop identificades per haver fet ús del mobiliari urbà i/o de qualsevol àmbit 
de l’espai públic per a exhibir simbologia de qualsevol mena que enfronti o pugui 
enfrontar als ciutadans, sigui verbalment o física?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia 
de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies davant els 
òrgans judicials corresponents
311-00581/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13660 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
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sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amena-çant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes de les diligències practicades per part d’agents del Cos de Mossos 

d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per a identificar a persones que 
hagin retirat o intentat retirar del mobiliari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic 
simbologia de qualsevol mena que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui 
verbalment o física, s’han tramitat com a denúncies davant de fiscalia o de l’òrgan 
judicial que correspongui?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones denunciades, un cop identificades, per haver 
retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
311-00582/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13661 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amena-çant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes persones han estat denunciades davant de fiscalia o del corresponent 

òrgan judicial, un cop identificades per haver retirat o intentat retirar del mobiliari 
urbà i/o de qualsevol àmbit de l’espai públic simbologia de qualsevol mena que en-
fronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui verbalment o física?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de 
Mossos d.Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia 
de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies per via 
administrativa
311-00583/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13662 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amena-çant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quantes de les diligències practicades per part d’agents del Cos de Mossos 

d’Esquadra, en cadascuna de les Regions Policials, per a identificar a persones que 
hagin retirat o intentat retirar del mobiliari urbà i/o qualsevol àmbit de l’espai públic 
simbologia de qualsevol mena que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui 
verbalment o física, s’han tramitat per via administrativa al marge de l’òrgan judi-
cial que pugui ser-ne competent?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones sancionades administrativament, un cop 
identificades, per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de 
qualsevol mena
311-00584/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13663 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amena-çant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– ¿A quantes persones se’ls ha obert expedient sancionador en l’àmbit adminis-
tratiu un cop identificades per haver retirat o intentat retirar del mobiliari urbà i/o de 
qualsevol àmbit de l’espai públic simbologia de qualsevol mena que enfronti o pugui 
enfrontar als ciutadans, sigui verbalment o física?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
inclusió a l’ordre del dia de les reunions de les juntes de seguretat 
locals de l’estudi de mesures concretes que impedeixin l’ús arbitrari 
del mobiliari urbà per a la simbologia de qualsevol mena
311-00585/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13664 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amena-çant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿S’ha inclòs en l’ordre del dia de les Juntes locals de Seguretat celebrades arreu 

de Catalunya des de la constitució de l’actual Govern de la Generalitat, l’estudi de 
mesures concretes que impedeixin l’ús arbitrari i partidista del mobiliari urbà i/o de 
l’espai públic amb simbologia de qualsevol mena que enfronti o pugui enfrontar als 
ciutadans, sigui verbalment o física?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
reunions de les juntes de seguretat locals on, sense figurar a l’ordre 
del dia, s’han estudiat mesures concretes que impedeixin l’ús 
arbitrari del mobiliari urbà per a la simbologia de qualsevol mena
311-00586/12

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 13665 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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En relació als anuncis i declaracions públiques que han fet diferents membres del 
Govern de la Generalitat, entre d’altres el propi president i el conseller d’Interior, 
sobre la suposada aplicació de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat 
ciutadana, l’anomenada «Llei mordassa», per part dels partits que donen suport a 
l’actual Govern de la Generalitat, a qualsevol persona que netegi l’espai públic pro-
líficament ocupat per simbologia separatista, amena-çant amb la possible imposició 
de multes de fins a 30.000 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿En quines d’aquestes reunions de les Juntes locals de Seguretat celebrades 

arreu de Catalunya des de la constitució de l’actual Govern de la Generalitat, en-
cara que no hagi figurat a l’ordre del dia de la reunió l’estudi de mesures concretes 
que impedeixin l’ús arbitrari i partidista del mobiliari urbà i/o de l’espai públic amb 
simbologia de qualsevol mena que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui 
verbalment o física, el conseller d’Interior o, si fos cas, el seu representant a la reu-
nió, ha volgut posar damunt la taula aquesta qüestió que està afectant greument la 
convivència pacífica en bona part de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 d’agost de 2018
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
situació del servei d’hemodinàmica a la província de Tarragona
311-00594/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14784 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la situació actual del Servei d’Hemodinàmica a la província de Tar-

ragona? Hi ha prevista alguna acció en aquest servei?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de pacients atesos cada any al servei d’hemodinàmica de 
Tarragona
311-00595/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14785 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 



BOPC 154
21 de setembre de 2018

3.25.10. Preguntes orals en comissió 157 

– Quants pacients són atesos cada any al Servei d’Hemodinàmica de Tarragona?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de pacients derivats de Tarragona a Barcelona per a rebre 
algun tractament d’hemodinàmica el 2016 i el 2017
311-00596/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14786 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants pacients ha calgut derivar a Barcelona per realitzar algun tractament 

d’hemodinàmica des de Tarragona l’any 2017? I el 2016?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de pacients derivats de Lleida a Barcelona per a rebre algun 
tractament d’hemodinàmica el 2016 i el 2017
311-00597/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14787 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants pacients ha calgut derivar a Barcelona per realitzar algun tractament 

d’hemodinàmica des de Lleida l’any 2017? I el 2016?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de pacients derivats de Girona a Barcelona per a rebre algun 
tractament d’hemodinàmica el 2016 i el 2017
311-00598/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14788 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants pacients ha calgut derivar a Barcelona per realitzar algun tractament 

d’hemodinàmica des de Girona l’any 2017? I el 2016?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista 
d’espera del servei d’hemodinàmica a Tarragona el 2018
311-00599/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14789 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la situació de la llista d’espera al Servei d’Hemodinàmica a Tarrago-

na el 2018?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista 
d’espera del servei d’hemodinàmica a Lleida el 2017
311-00600/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14790 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quina és la situació de la llista d’espera al Servei d’Hemodinàmica a Lleida 
el 2017?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista 
d’espera del servei d’hemodinàmica a Girona el 2017
311-00601/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14791 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la situació de la llista d’espera al Servei d’Hemodinàmica a Girona 

el 2017?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la previsió d’ampliar el servei i la cobertura dels serveis 
d’hemodinàmica a Lleida o Girona
311-00602/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14792 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha alguna acció prevista d’ampliació del servei i cobertura de l’hemodinà-

mica a Lleida o Girona?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
situació del servei de radioteràpia a Tarragona
311-00603/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14793 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En relació a la radioteràpia a Tarragona, quina és la situació actual? Què ha 

portat al tancament d’un aparell a l’estiu de 2018?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de pacients derivats de Tarragona a Barcelona per a 
sotmetre’s a una tomografia computada els darrers cinc anys
311-00604/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14794 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants pacients es deriven a Barcelona per realitzar-se una TAC a Tarragona? 

Ens ho poden desglossar pels darrers 5 anys?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de pacients derivats de Tarragona a Barcelona per a 
sotmetre’s a una tomografia per emissió de positrons els darrers 
cinc anys
311-00605/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14795 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quants pacients s’han derivat a Barcelona per realitzar-se una prova PET des 
de Tarragona quan ja s’hi disposava d’aparell? Ens ho poden desglossar pels darrers 
5 anys?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius per a derivar pacients de Tarragona a Barcelona per a 
sotmetre’s a una tomografia per emissió de positrons
311-00606/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14796 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els motius de les derivacions per realitzar-se una prova PET a 

Barcelona en pacients de Tarragona?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla 
per a evitar les derivacions de pacients de Tarragona a Barcelona per 
a sotmetre’s una tomografia per emissió de positrons
311-00607/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 14797 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha algun pla per evitar derivar pacients de Tarragona a Barcelona per rea-

litzar-se una prova PET? Ens ho poden detallar?

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Fascicle cinquè
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’increment del nombre de centres d’ensenyament emplaçats en 
mòduls prefabricats entre els cursos 2016-2017 i 2018-2019
311-00609/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 15677 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 13.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Tal com va anunciar l’ex Consellera, Meritxell Ruiz, a l’inici del curs 2017-2018, 
el Departament d’Ensenyament tenia previst la construcció de diferents edificis es-
colars per a substituir mòduls prefabricats en ús.

Segons el dossier de dades de l’inici del curs 2018-2019 el nombre de centres que 
es troben en mòduls prefabricats no només no ha disminuït sinó que ha augmentat.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius pels quals ha augmentat el nombre de centres d’ensenya-

ment que es troben totalment amb mòduls entre els cursos 2016-2017 i 2018-2019.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el retard 
de l’entrada en funcionament de diversos centres educatius en l’inici 
del curs 2018-2019
311-00610/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 15678 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 13.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Tal com va anunciar l’ex Consellera, Meritxell Ruiz, a l’inici del curs 2017-2018, 
el Departament d’Ensenyament tenia previst la construcció de diferents edificis es-
colars per a substituir mòduls prefabricats en ús.

Segons el dossier de dades de l’inici del curs 2018-2019 el nombre de centres que 
es troben en mòduls prefabricats no només no ha disminuït sinó que ha augmentat.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com es justifica el retard en l’entrada en funcionament de diversos centres es-

colars a l’inici del curs 2018-2019?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’afirmació del conseller d’Ensenyament que el retard de l’entrada en 
funcionament d’alguns centres educatius ha estat per les pluges de 
les últimes setmanes
311-00611/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 15707 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 13.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

A la roda de premsa de l’inici de curs 2018-2019, el Conseller d’Ensenyament, 
Josep Bargalló, va manifestar que l’entrada en funcionament d’alguns centres s’ha-
via retardat a causa de les pluges de les últimes setmanes.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Afirma el Departament d’Ensenyament que les pluges han estat l’element i mo-

tiu fonamentals que justifiquen el dit retard en l’entrada en funcionament d’aquests 
centres? En cas afirmatiu, basa aquesta afirmació en fets contras-tables o en impres-
sions subjectives? Es demana relació de centres que han vist retardat la seva entrada 
en funcionament per aquesta causa.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat 
del cartell de la Diada amb el primer paràgraf de l’article 4 de la Llei 
18/2000
314-02362/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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.

Segons el web institucional http://diada.gencat.cat, el cartell de la Diada d’en-
guany «[...] vol reflectir la falta de llibertat d’expressió que es viu en aquests mo-
ments a Catalunya a través de la imatge de les quatre barres cobertes amb cinta 
adhesiva, element que simbolitza les boques tapades de la censura. Aquesta és la 
primera Diada de recuperació de l’autogovern després de l’aplicació de l’article 
155 a Catalunya, i per això és el moment que es comença a treure la cinta adhesiva 
amb la qual han volgut silenciar les institucions nacionals». Interessa saber a aquest 
diputat i al seu grup parlamentari: 

– Atès que l’article 4 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es re-
gula la publicitat institucional, estableix com a principis que han de regir la publi-
citat institucional que aquesta respecti les disposicions establertes sobre publicitat, 
sobretot quant a publicitat enganyosa, deslleial, subliminar i encoberta, i també els 

http://diada.gencat.cat
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principis del codi de conducta que el propi article desgrana a continuació, considera 
el Govern de la Generalitat que el disseny del cartell de l’11 de setembre de 2018 i 
el que vol comunicar, de conformitat al que exposa el propi web institucional de la 
Diada, és compatible amb allò establert al primer paràgraf de l’article 4 de la Llei 
18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional? Amb 
quins arguments?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018

Ferran Pedret i Santos
Portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del 
cartell de la Diada amb l’article 4.a de la Llei 18/2000
314-02363/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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.

Segons el web institucional http://diada.gencat.cat, el cartell de la Diada d’en-
guany «[...] vol reflectir la falta de llibertat d’expressió que es viu en aquests mo-
ments a Catalunya a través de la imatge de les quatre barres cobertes amb cinta 
adhesiva, element que simbolitza les boques tapades de la censura. Aquesta és la 
primera Diada de recuperació de l’autogovern després de l’aplicació de l’article 
155 a Catalunya, i per això és el moment que es comença a treure la cinta adhesiva 
amb la qual han volgut silenciar les institucions nacionals». Interessa saber a aquest 
diputat i al seu grup parlamentari: 

– L’apartat a de l’article 4 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es 
regula la publicitat institucional, estableix com un dels principis del codi de conduc-
ta que ha de regir la publicitat institucional «La utilització no partidista de la publi-
citat institucional: cap comunicació publicitària institucional no ha d’ésser partidis-
ta, ni tenir punts de similitud amb la publicitat que dugui a terme cap partit polític 
per a la seva pròpia imatge o la captació d’afiliats. Sempre cal desmarcar clarament 
la publicitat institucional de la propaganda política. En aquest sentit, s’ha d’evitar la 
confusió i la coincidència de les campanyes institucionals amb les campanyes elec-
torals, amb l’excepció de les campanyes institucionals referides al mateix procés 
electoral». Considera el Govern de la Generalitat que el disseny del cartell de l’11 de 
setembre de 2018 i el que vol comunicar, de conformitat al que exposa el propi web 
institucional de la Diada, és compatible amb allò establert en l’apartat a) de l’article 
4 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institu-
cional? Amb quins arguments?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

http://diada.gencat.cat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del 
cartell de la Diada amb l’article 4.c de la Llei 18/2000
314-02364/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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.

Segons el web institucional http://diada.gencat.cat, el cartell de la Diada d’en-
guany «([...] vol reflectir la falta de llibertat d’expressió que es viu en aquests mo-
ments a Catalunya a través de la imatge de les quatre barres cobertes amb cinta 
adhesiva, element que simbolitza les boques tapades de la censura. Aquesta és la 
primera Diada de recuperació de l’autogovern després de l’aplicació de l’article 
155 a Catalunya, i per això és el moment que es comença a treure la cinta adhesiva 
amb la qual han volgut silenciar les institucions nacionals». Interessa saber a aquest 
diputat i al seu grup parlamentari: 

– L’apartat c de l’article 4 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es 
regula la publicitat institucional, estableix com un dels principis del codi de conduc-
ta que ha de regir la publicitat institucional «El respecte a la legalitat i a l’ordena-
ment constitucional: la publicitat institucional ha de respectar la legalitat vigent i, 
d’una manera especial, els valors, els drets i els principis que inspiren l’ordenament 
constitucional». Considera el Govern de la Generalitat que el disseny del cartell de 
l’11 de setembre de 2018 i el que vol comunicar, de conformitat al que exposa el pro-
pi web institucional de la Diada, és compatible amb allò establert en l’apartat c) de 
l’article 4 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat 
institucional? Amb quins arguments?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del 
cartell de la Diada amb l’article 4.d de la Llei 18/2000
314-02365/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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.

Segons el web institucional http://diada.gencat.cat, el cartell de la Diada d’en-
guany «[...] vol reflectir la falta de llibertat d’expressió que es viu en aquests mo-
ments a Catalunya a través de la imatge de les quatre barres cobertes amb cinta 
adhesiva, element que simbolitza les boques tapades de la censura. Aquesta és la 
primera Diada de recuperació de l’autogovern després de l’aplicació de l’article 
155 a Catalunya, i per això és el moment que es comença a treure la cinta adhesiva 

http://diada.gencat.cat
http://diada.gencat.cat
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amb la qual han volgut silenciar les institucions nacionals». Interessa saber a aquest 
diputat i al seu grup parlamentari: 

– L’apartat d de l’article 4 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es 
regula la publicitat institucional, estableix com un dels principis del codi de conduc-
ta que ha de regir la publicitat institucional «La veracitat: els anuncis institucionals 
han d’ésser clars i complets. La publicitat institucional no ha de portar a conclusions 
errònies, ni per ambigüitat, per inexactitud de dades o per omissió ni per altres cir-
cumstàncies». Considera el Govern de la Generalitat que el disseny del cartell de 
l’11 de setembre de 2018 i el que vol comunicar, de conformitat al que exposa el pro-
pi web institucional de la Diada, és compatible amb allò establert en l’apartat d) de 
l’article 4 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat 
institucional? Amb quins arguments?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del 
cartell de la Diada amb l’article 4.l de la Llei 18/2000
314-02366/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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.

Segons el web institucional http://diada.gencat.cat, el cartell de la Diada d’en-
guany «[...] vol reflectir la falta de llibertat d’expressió que es viu en aquests mo-
ments a Catalunya a través de la imatge de les quatre barres cobertes amb cinta 
adhesiva, element que simbolitza les boques tapades de la censura. Aquesta és la 
primera Diada de recuperació de l’autogovern després de l’aplicació de l’article 
155 a Catalunya, i per això és el moment que es comença a treure la cinta adhesiva 
amb la qual han volgut silenciar les institucions nacionals». Interessa saber a aquest 
diputat i al seu grup parlamentari: 

– L’apartat l de l’article 4 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es re-
gula la publicitat institucional, estableix com un dels principis del codi de conducta 
que ha de regir la publicitat institucional «La denigració: en la publicitat institucio-
nal no s’ha de denigrar, implícitament o explícitament, altres institucions, empreses 
o persones». Considera el Govern de la Generalitat que el disseny del cartell de l’11 
de setembre de 2018 i el que vol comunicar, de conformitat al que exposa el pro-
pi web institucional de la Diada, és compatible amb allò establert en l’apartat l) de 
l’article 4 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat 
institucional? Amb quins arguments?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

http://diada.gencat.cat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consulta a la 
Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional amb relació a la 
campanya institucional per a l’Onze de Setembre
314-02367/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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.

Segons el web institucional http://diada.gencat.cat, el cartell de la Diada d’en-
guany «[...] vol reflectir la falta de llibertat d’expressió que es viu en aquests mo-
ments a Catalunya a través de la imatge de les quatre barres cobertes amb cinta 
adhesiva, element que simbolitza les boques tapades de la censura. Aquesta és la 
primera Diada de recuperació de l’autogovern després de l’aplicació de l’article 
155 a Catalunya, i per això és el moment que es comença a treure la cinta adhesiva 
amb la qual han volgut silenciar les institucions nacionals». Interessa saber a aquest 
diputat i al seu grup parlamentari: 

– El primer paràgraf de l’article 6 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per 
la qual es regula la publicitat institucional, estableix que «La Comissió Assessora 
sobre la Publicitat Institucional, creada pel Decret 289/1997, de l’11 de novembre, 
ha de garantir que la publicitat institucional serveixi amb objectivitat els interes-
sos generals i s’adeqüi als principis d’aquesta Llei, amb plena subjecció als crite-
ris d’eficiència i economia». D’altra banda, el segon paràgraf de l’esmentat article 
6 de la Llei estableix que «La Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional 
ha d’informar i assessorar les administracions de Catalunya en les consultes que li 
formulin relacionades amb la publicitat institucional i, en aquest sentit, ha d’emetre 
informe amb relació als aspectes d’aquesta Llei sobre les campanyes institucionals 
d’abast general». Per al disseny de la campanya institucional amb ocasió de l’11 de 
setembre de 2018, ha consultat el Govern de la Generalitat a la Comissió Assessora 
sobre la Publicitat Institucional? Si la resposta és afirmativa, quines consultes s’han 
formulat, amb quin contingut, en quina data, i quina ha estat la resposta de la Co-
missió Assessora sobre la Publicitat Institucional, i en quina data l’ha facilitat al 
Govern? Si la resposta és negativa, per quines raons no ha consultat el Govern a la 
Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional sobre aquesta campanya institu-
cional d’abast general que és la relativa a la Diada de 2018? Existeix algun informe 
de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional, responent a consultes del 
Govern o emès d’ofici, que contingui recomanacions o assessorament relatius a la 
campanya institucional endegada pel Govern de la Generalitat amb motiu de l’11 de 
setembre de 2018? Si és així, en quina data es va emetre i en quina data s’ha lliurat 
al Govern?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

http://diada.gencat.cat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la 
campanya de publicitat institucional de l’Onze de Setembre
314-02368/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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.

Segons el web institucional http://diada.gencat.cat, el cartell de la Diada d’en-
guany «[...] vol reflectir la falta de llibertat d’expressió que es viu en aquests mo-
ments a Catalunya a través de la imatge de les quatre barres cobertes amb cinta 
adhesiva, element que simbolitza les boques tapades de la censura. Aquesta és la 
primera Diada de recuperació de l’autogovern després de l’aplicació de l’article 
155 a Catalunya, i per això és el moment que es comença a treure la cinta adhesiva 
amb la qual han volgut silenciar les institucions nacionals». Interessa saber a aquest 
diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin ha estat el cost total per a la Generalitat de Catalunya de la campanya de 
publicitat institucional amb ocasió de l’11 de setembre de 2018, en còmput global i 
desglossat per cada concepte?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans 
de comunicació en què es va inserir la campanya de publicitat 
institucional de l’Onze de Setembre
314-02369/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16104 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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.

Segons el web institucional http://diada.gencat.cat, el cartell de la Diada d’en-
guany «[...] vol reflectir la falta de llibertat d’expressió que es viu en aquests mo-
ments a Catalunya a través de la imatge de les quatre barres cobertes amb cinta 
adhesiva, element que simbolitza les boques tapades de la censura. Aquesta és la 
primera Diada de recuperació de l’autogovern després de l’aplicació de l’article 
155 a Catalunya, i per això és el moment que es comença a treure la cinta adhesiva 
amb la qual han volgut silenciar les institucions nacionals». Interessa saber a aquest 
diputat i al seu grup parlamentari: 

– A quins mitjans de comunicació s’ha inserit la campanya de publicitat insti-
tucional de la Generalitat de Catalunya amb ocasió de l’11 de setembre de 2018, i 

http://diada.gencat.cat
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quin ha estat el cost de la inserció per cadascun dels mitjans de comunicació que 
l’hagin difós?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a evitar la fuga de metges de la província de Lleida
314-02370/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16105 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

L’Organització Mèdica Col·legial ha presentat les conclusions de l’estudi sobre la 
mobilitat geogràfica de metges de tot l’Estat. Aquest estudi, conclou que la provín-
cia de tot l’Estat que té més fuga de metges és Lleida, amb un 11,5 % del total l’any 
2017. Davant d’aquestes dades preocupants, interessa saber a aquests diputats i al 
seu grup parlamentari: 

– Quines mesures té previst el Govern impulsar per capgirar la fuga de metges 
que pateix actualment la província de Lleida?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fuga de metges 
de Lleida, el Pirineu i Aran
314-02371/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

L’Organització Mèdica Col·legial ha presentat les conclusions de l’estudi sobre la 
mobilitat geogràfica de metges de tot l’Estat. Aquest estudi, conclou que la provín-
cia de tot l’Estat que té més fuga de metges és Lleida, amb un 11,5 % del total l’any 
2017. Davant d’aquestes dades preocupants, interessa saber a aquests diputats i al 
seu grup parlamentari: 
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– Quina valoració fa el Govern sobre la fuga de metges que pateix el territori de 
Lleida, el Pirineu i Aran?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a evitar la fuga de metges dels pobles i els municipis 
rurals
314-02372/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

L’Organització Mèdica Col·legial ha presentat les conclusions de l’estudi sobre la 
mobilitat geogràfica de metges de tot l’Estat. Aquest estudi, conclou que la provín-
cia de tot l’Estat que té més fuga de metges és Lleida, amb un 11,5 % del total l’any 
2017. Davant d’aquestes dades preocupants, interessa saber a aquests diputats i al 
seu grup parlamentari: 

– Quines mesures té previst impulsar el Govern per evitar la fuga de metges als 
pobles i municipis rurals de Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aprovar 
incentius econòmics per als metges dels centres d’atenció primària 
de la província de Lleida
314-02373/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

L’Organització Mèdica Col·legial ha presentat les conclusions de l’estudi sobre la 
mobilitat geogràfica de metges de tot l’Estat. Aquest estudi, conclou que la provín-
cia de tot l’Estat que té més fuga de metges és Lleida, amb un 11,5 % del total l’any 
2017. Davant d’aquestes dades preocupants, interessa saber a aquests diputats i al 
seu grup parlamentari: 

– És conscient el Govern que els metges dels Centres d’Atenció Primària de 
l’Aragó poden arribar a cobrar fins a 1.000€ més, accelerant la fugida de metges des 
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de Lleida? Té previst el Govern incloure incentius econòmics, o d’altre tipus, per fi-
xar els professionals al territori?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar 
mesures per a compensar l’envelliment de la plantilla de metges
314-02374/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

L’Organització Mèdica Col·legial ha presentat les conclusions de l’estudi sobre la 
mobilitat geogràfica de metges de tot l’Estat. Aquest estudi, conclou que la provín-
cia de tot l’Estat que té més fuga de metges és Lleida, amb un 11,5 % del total l’any 
2017. Davant d’aquestes dades preocupants, interessa saber a aquests diputats i al 
seu grup parlamentari: 

– Té previst el Govern aplicar mesures per compensar l’envelliment de la planti-
lla de metges, ja que el 35 % dels professionals tenen més de 55 anys?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a compensar els sobrecostos d’habitatge i 
desplaçaments dels metges que han d’anar a treballar a pobles 
allunyats de les capitals
314-02375/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

L’Organització Mèdica Col·legial ha presentat les conclusions de l’estudi sobre la 
mobilitat geogràfica de metges de tot l’Estat. Aquest estudi, conclou que la provín-
cia de tot l’Estat que té més fuga de metges és Lleida, amb un 11,5 % del total l’any 
2017. Davant d’aquestes dades preocupants, interessa saber a aquests diputats i al 
seu grup parlamentari: 
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– Té previst el Govern aplicar mesures per compensar els sobrecostos d’habitatge 
i desplaçaments pel fet d’anar a treballar a pobles allunyats de les capitals?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a rescabalar els metges de la província de Lleida de la 
falta de grans centres mèdics que els facilitin la carrera professional
314-02376/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

L’Organització Mèdica Col·legial ha presentat les conclusions de l’estudi sobre la 
mobilitat geogràfica de metges de tot l’Estat. Aquest estudi, conclou que la provín-
cia de tot l’Estat que té més fuga de metges és Lleida, amb un 11,5 % del total l’any 
2017. Davant d’aquestes dades preocupants, interessa saber a aquests diputats i al 
seu grup parlamentari: 

– Té previst el Govern impulsar mesures per compensar la falta de grans centres 
mèdics al territori que facilitin la carrera professional dels professionals de Lleida?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a evitar les càrregues de treball excessives dels 
professionals sanitaris
314-02377/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

L’Organització Mèdica Col·legial ha presentat les conclusions de l’estudi sobre la 
mobilitat geogràfica de metges de tot l’Estat. Aquest estudi, conclou que la provín-
cia de tot l’Estat que té més fuga de metges és Lleida, amb un 11,5 % del total l’any 
2017. Davant d’aquestes dades preocupants, interessa saber a aquests diputats i al 
seu grup parlamentari: 
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– Té previst el Govern prendre mesures per evitar les càrregues de treball exces-
sives i la falta de professionals que millori les condicions de treball dels professio-
nals sanitaris?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir la millor formació continuada als 
professionals sanitaris que treballen en zones rurals
314-02378/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

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

L’Organització Mèdica Col·legial ha presentat les conclusions de l’estudi sobre la 
mobilitat geogràfica de metges de tot l’Estat. Aquest estudi, conclou que la provín-
cia de tot l’Estat que té més fuga de metges és Lleida, amb un 11,5 % del total l’any 
2017. Davant d’aquestes dades preocupants, interessa saber a aquests diputats i al 
seu grup parlamentari: 

– Té previst el Govern impulsar mesures concretes per garantir la millor for-
mació continuada possible als professionals sanitaris que treballen en zones rurals? 
Com?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
de les estacions d’accés a les terminals 1 i 2 de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat de la línia 9 del metro del febrer del 2016 ençà
314-02379/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 16194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Des de la inauguració de la L9 sud el mes de febrer de 2016, quants han estat 
els usuaris de les estacions d’accés a les terminals T1 i T2? Detallar per mesos, es-
tació, entrades i sortides, i títol de transport.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’agressions comeses per l’extrema dreta relacionades amb delictes 
d’odi
314-02380/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 16198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les dades sobre agressions per part de l’extrema dreta relacionades 

amb delictes d’odi?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu policial 
de la manifestació del 9 de setembre de 2018 convocada per Vox
314-02381/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 16199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin va ser el disseny del dispositiu policial de la manifestació del passat 9 de 

setembre convocada per VOX?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les investigacions 
de la violència d’extrema dreta
314-02382/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 16200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com es desenvolupen les investigacions sobre violència d’extrema dreta?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els Mossos 
d’Esquadra tenen un pla específic per a actuar davant l’augment de 
les agressions dels grups d’extrema dreta
314-02383/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 16201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Existeix un pla específic dels Mossos d’Esquadra destinat a actuar davant 

l’augment de l’impacte de les agressions dels grups d’extrema dreta?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals s’han aturat les obres d’ampliació de les urgències de 
l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02384/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.
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Segons els mitjans de comunicació, les obres d’ampliació de les urgències de 
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell estan aturades de formar indefinida. La Corpora-
ció Sanitària Parc Taulí ha informat que aquesta aturada comportarà un endarreri-
ment respecte el calendari presentat.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu s’han aturat les obres d’ampliació de les urgències de l’Hospital 

Parc Taulí de Sabadell?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a reprendre les obres d’ampliació de les urgències de l’Hospital Parc 
Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02385/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

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

Segons els mitjans de comunicació, les obres d’ampliació de les urgències de 
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell estan aturades de formar indefinida. La Corpora-
ció Sanitària Parc Taulí ha informat que aquesta aturada comportarà un endarreri-
ment respecte el calendari presentat.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quan es té previst reprendre les obres d’ampliació de les urgències de l’Hospi-

tal Parc Taulí de Sabadell que actualment està aturades?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
reprendre les obres d’ampliació de les urgències de l’Hospital Parc 
Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02386/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

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

Segons els mitjans de comunicació, les obres d’ampliació de les urgències de 
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell estan aturades de formar indefinida. La Corpora-
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ció Sanitària Parc Taulí ha informat que aquesta aturada comportarà un endarreri-
ment respecte el calendari presentat.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’estan portant a terme per reprendre els treballs de les obres 

d’ampliació de les urgències de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell? Es complirà el 
termini d’execució de 15 mesos previst inicialment?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
descongestionar les urgències de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-02387/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

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

Segons els mitjans de comunicació, les obres d’ampliació de les urgències de 
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell estan aturades de formar indefinida. La Corpora-
ció Sanitària Parc Taulí ha informat que aquesta aturada comportarà un endarreri-
ment respecte el calendari presentat.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’estan portant a terme per descongestionar les urgències de 

l’Hospital Parc Taulí de Sabadell mentre que es fan les obres d’ampliació?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per a la finalització de les obres d’ampliació de les urgències de 
l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02388/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

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

Segons els mitjans de comunicació, les obres d’ampliació de les urgències de 
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell estan aturades de formar indefinida. La Corpora-
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ció Sanitària Parc Taulí ha informat que aquesta aturada comportarà un endarreri-
ment respecte el calendari presentat.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari està previst per la finalització de les obres d’ampliació de les 

urgències de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes 
institucionals organitzats o coorganitzats pel Govern amb motiu de la 
Diada de l’Onze de Setembre de 2018
314-02389/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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.

Segons el web institucional http://diada.gencat.cat, el cartell de la Diada d’en-
guany «[...] vol reflectir la falta de llibertat d’expressió que es viu en aquests mo-
ments a Catalunya a través de la imatge de les quatre barres cobertes amb cinta 
adhesiva, element que simbolitza les boques tapades de la censura. Aquesta és la 
primera Diada de recuperació de l’autogovern després de l’aplicació de l’article 155 
a Catalunya, i per això és el moment que es comença a treure la cinta adhesiva amb 
la qual han volgut silenciar les institucions nacionals». La mateixa imatge i missatge 
polític ha presidit els actes institucionals organitzats per la Generalitat de Catalu-
nya amb motiu de l’11 de setembre d’enguany, que a més ha incorporat al programa 
d’actes oficials, de conformitat al mateix web, una «Marxa per la Llibertat» fins a la 
plaça Sant Jaume, i un posterior espectacle en el que es repetien els mateixos mis-
satges polítics.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació completa dels actes institucionals organitzats o coorganit-

zats pel Govern de la Generalitat de Catalunya amb motiu de l’11 de setembre de 
2018, a Catalunya i a qualsevol altre indret?

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total dels 
actes institucionals organitzats o coorganitzats pel Govern amb 
motiu de la Diada de l’Onze de Setembre de 2018
314-02390/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16415 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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.

Segons el web institucional http://diada.gencat.cat, el cartell de la Diada d’en-
guany «[...] vol reflectir la falta de llibertat d’expressió que es viu en aquests mo-
ments a Catalunya a través de la imatge de les quatre barres cobertes amb cinta 
adhesiva, element que simbolitza les boques tapades de la censura. Aquesta és la 
primera Diada de recuperació de l’autogovern després de l’aplicació de l’article 155 
a Catalunya, i per això és el moment que es comença a treure la cinta adhesiva amb 
la qual han volgut silenciar les institucions nacionals». La mateixa imatge i missatge 
polític ha presidit els actes institucionals organitzats per la Generalitat de Catalu-
nya amb motiu de l’11 de setembre d’enguany, que a més ha incorporat al programa 
d’actes oficials, de conformitat al mateix web, una «Marxa per la Llibertat» fins a la 
plaça Sant Jaume, i un posterior espectacle en el que es repetien els mateixos mis-
satges polítics.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total dels actes institucionals organitzats o coorganitzats 

pel Govern de la Generalitat de Catalunya amb motiu de l’11 de setembre de 2018? 
I quin el cost desglossat per conceptes?

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Marxa 
per la Llibertat
314-02391/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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.

Segons el web institucional http://diada.gencat.cat, el cartell de la Diada d’en-
guany «[...] vol reflectir la falta de llibertat d’expressió que es viu en aquests mo-
ments a Catalunya a través de la imatge de les quatre barres cobertes amb cinta 
adhesiva, element que simbolitza les boques tapades de la censura. Aquesta és la 
primera Diada de recuperació de l’autogovern després de l’aplicació de l’article 155 
a Catalunya, i per això és el moment que es comença a treure la cinta adhesiva amb 
la qual han volgut silenciar les institucions nacionals». La mateixa imatge i missatge 
polític ha presidit els actes institucionals organitzats per la Generalitat de Catalu-
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nya amb motiu de l’11 de setembre d’enguany, que a més ha incorporat al programa 
d’actes oficials, de conformitat al mateix web, una «Marxa per la Llibertat» fins a la 
plaça Sant Jaume, i un posterior espectacle en el que es repetien els mateixos mis-
satges polítics.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat, en concret, el cost de l’anomenada «Marxa per la llibertat»?

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’acte 
celebrat a la plaça de Sant Jaume, de Barcelona, amb motiu de la 
Diada de l’Onze de Setembre de 2018
314-02392/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.09.2018

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.

Segons el web institucional http://diada.gencat.cat, el cartell de la Diada d’en-
guany «[...] vol reflectir la falta de llibertat d’expressió que es viu en aquests mo-
ments a Catalunya a través de la imatge de les quatre barres cobertes amb cinta 
adhesiva, element que simbolitza les boques tapades de la censura. Aquesta és la 
primera Diada de recuperació de l’autogovern després de l’aplicació de l’article 155 
a Catalunya, i per això és el moment que es comença a treure la cinta adhesiva amb 
la qual han volgut silenciar les institucions nacionals». La mateixa imatge i missatge 
polític ha presidit els actes institucionals organitzats per la Generalitat de Catalu-
nya amb motiu de l’11 de setembre d’enguany, que a més ha incorporat al programa 
d’actes oficials, de conformitat al mateix web, una «Marxa per la Llibertat» fins a la 
plaça Sant Jaume, i un posterior espectacle en el que es repetien els mateixos mis-
satges polítics.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat, en concret, el cost de l’acte celebrat a la Plaça Sant Jaume i de 

l’espectacle subsegüent, en total i desglossat per conceptes?

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment de la garantia de pluralisme polític 
en els espais informatius i de tertúlia
322-00021/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 16477 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta a la presidenta en funciones del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la siguiente pregunta, para que le sea respuesta oralmente 
ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre el cumplimiento de la garantía del pluralismo político en los espacios 

informativos y de tertulia.

Palacio del Parlamento, 17 de septiembre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els mecanismes de garantia del compliment 
dels principis ètics i professionals per alguns col·laboradors de la 
Corporació
322-00022/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 16478 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta a la presidenta en funciones del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la siguiente pregunta, para que le sea respuesta oralmente 
ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre los mecanismos de garantía del cumplimiento de los principios éticos y 

profesionales por algunos colaboradores de la CCMA.

Palacio del Parlamento, 17 de septiembre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment del llibre d’estil de la Corporació
322-00023/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16499 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el compliment del llibre d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la situació financera de la Corporació
322-00024/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16500 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació financera de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el pluralisme en els mitjans de comunicació 
públics
322-00025/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16501 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el pluralisme en els mitjans de comunicació públics.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2018
David Pérez Ibáñez, diputat GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les gestions per a l’ingrés de TV3 a la Unió 
Europea de Radiodifusió
322-00026/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 16506 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la 
presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Informació sobre les gestions en el passat i en el present per a la l’ingrés de 

TV3 a la UER.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències de TV3 entre el setembre del 2017 
i el juny del 2018, durant la temporada d’estiu i en la Diada Nacional 
de Catalunya del 2018
322-00027/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 16507 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la 
presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Valoració sobre les audiències de TV3 en el global de la temporada (setembre 

2017-juny 2018), durant la temporada d’estiu 2018 i les de la Diada Nacional de Ca-
talunya 2018.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els professionals dels mitjans audiovisuals i els 
atacs que han rebut en els darrers temps
322-00028/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 16512 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En relació als professionals dels mitjans audiovisuals i els atacs rebuts en els 

darrers temps.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Marta Ribas Frías, diputada GP CatECP
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els plans per a afrontar l’envelliment de la plantilla
322-00029/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 16514 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En la compareixença dels comitès d’empresa de la CCMA en aquesta comis-

sió, el juliol passat, els representants dels treballadors van tornar a posar de manifest 
la qüestió de l’envelliment de la plantilla i la necessitat d’afrontar aquesta qüestió 
amb mesures especials com contractes de relleu o altres. Tenen algun pla en aquest 
sentit?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures adoptades davant les acusacions 
d’Albert Rivera en el programa Els matins de TV3 de mentir i 
manipular
322-00030/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 16515 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El 7 de setembre el senyor Albert Rivera va acusar TV3, en directe, al progra-

ma Els Matins de «mentir i manipular». Han adoptat alguna mesura davant d’aques-
tes acusacions?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’aplicació del llibre d’estil a la cobertura 
informativa
322-00031/12

ANUNCI: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 16527 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

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

talunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’aplicació del llibre d’estil de la CCMA en la cobertura informativa.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’elaboració, el tractament i la difusió de l’agressió 
a una dona davant dels seus fills quan retirava llaços grocs al parc 
de la Ciutadella, de Barcelona
323-00032/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 16479 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, presen-
ta a Vicent Sanchis, Director de Televisió de Catalunya la siguiente pregunta, para 
que le sea respuesta oralmente ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre la elaboración, tratamiento y difusión de la agresión a una mujer ante sus 

hijos cuando retiraba lazos amarillos en el parque de la Ciutadella.

Palacio del Parlamento, 17 de septiembre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris usats per a la selecció, el tractament i 
la difusió de successos d’actualitat
323-00033/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 16480 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, presen-
ta a Vicent Sanchis, Director de Televisió de Catalunya la siguiente pregunta, para 
que le sea respuesta oralmente ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre los criterios empleados para la selección, tratamiento y difusión de su-

cesos de actualidad.

Palacio del Parlamento, 17 de septiembre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament i la difusió de la informació relativa 
a la Diada de l’Onze de Setembre de 2018
323-00034/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 16481 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, presen-
ta a Vicent Sanchis, Director de Televisió de Catalunya la siguiente pregunta, para 
que le sea respuesta oralmente ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre el tratamiento y difusión de la información relativa a la diada del 11S.

Palacio del Parlamento, 17 de septiembre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris usats per a l’elaboració i la difusió de 
suposades peces informatives
323-00035/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 16482 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, presen-
ta a Vicent Sanchis, Director de Televisió de Catalunya la siguiente pregunta, para 
que le sea respuesta oralmente ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre los criterios empleados para la elaboración y difusión de supuestas pi-

ezas informativas.

Palacio del Parlamento, 17 de septiembre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament de l’extrema dreta
323-00036/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 16492 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 
del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis i Llàcer, director de TVC la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el capteniment de la direcció de TV3 en el tractament de l’extrema dreta.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2018
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’actitud d’Albert Rivera en l’entrevista a Els matins 
de TV3 i les reaccions dels treballadors de la Corporació
323-00037/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 16508 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’actitud del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en l’entrevista a Els Ma-

tins de TV3 a càrrec de Lídia Heredia i les reaccions dels treballadors de la CCMA.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures que han de prendre els periodistes de 
la Corporació a l’hora de cobrir actes en què sovint reben amenaces 
i agressions
323-00038/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 16509 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les mesures que han de prendre els periodistes de la CCMA a l’hora de 

cobrir informativament determinats actes en què sovint reben amenaces i fins i tot 
agressions.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la substitució de Joaquim 
Maria Puyal en les transmissions dels partits de futbol i de Ricard 
Ustrell en el magazín El suplement
323-00039/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 16510 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Valoració sobre les substitució de Joaquim Maria Puyal en les transmissions 

dels partits del Barça i la de Ricard Ustrell en el magazin matital El Suplement del 
cap de setmana.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el programa Crims
323-00040/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 16511 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Valoració sobre el nou programa Crims a partir de l’èxit de l’emissió de la sè-

rie de ficció Tor.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la nova programació de TV3
323-00041/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 16513 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis Llàcer, director de TV3, la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la nova programació de TV3

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Marta Ribas Frías, diputada GP CatECP

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’adopció d’iniciatives amb 
relació a les recomanacions del Grup d’Experts d’Alt Nivell sobre 
Falsificació de Notícies i Desinformació en Línia
323-00042/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 16516 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Aquest any la Comissió Europea ha publicat l’Informe del Grup d’experts d’alt 

nivell sobre falsificació de notícies i desinformació en línia, que fa un seguit de reco-
manacions als mitjans de comunicació per combatre les mentides i la desinformació, 
especialment en el cas dels mitjans digitals. Han adoptat alguna iniciativa en relació 
amb aquest problema?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la trajectòria i els projectes del canal 3/24
323-00043/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 16517 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Aquest mes de setembre s’han celebrat els 15 anys de la primera emissió del 

canal 3/24, que s’ha consolidat com a canal informatiu de referència a Catalunya. 
Quina valoració fan de la seva trajectòria i dels projectes de futur?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la venda dels drets d’emissió de la sèrie 
Benvinguts a la família a la plataforma Netflix i sobre l’aposta per la 
internacionalització dels continguts de TV3
323-00044/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 16518 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Després de l’èxit de Polseres Vermelles i Merlí, aquest estiu TV3 ha venut els 

drets d’emissió de la sèrie Benvinguts a la Família a la plataforma de continguts au-
diovisuals d’abast mundial Netflix. Quina valoració en fan i quina és l’aposta per tal 
de seguir internacionalitzant els continguts de TV3?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la distribució de podcasts a 
través de la plataforma Spotify
323-00045/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 16519 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 18.09.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Aquesta temporada Catalunya Ràdio ha començat a distribuir els seus podcasts 

a través de la plataforma Spotify, sent la primera ràdio a fer-ho a l’estat espanyol. 
Quines expectatives en tenen?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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 284 Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
 285 Designació de membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
 286 Designació de membres del Consell de Govern de la CCMA
 287 Designació de membres del Consell de Garanties Estatutàries
 299 Revocació dels càrrecs elegits o designats pel Parlament
 302 Moció subsegüent a una interpel·lació
 370 Proposta de consulta popular per via de referèndum

 3 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE  
EN UN DEBAT O EN LA FORMULACIÓ

 258 Compte i fiscalització d’ens locals i altres
 264 Memòria anual d’activitats de la Comissió de Peticions
 279  Procediment per a l’elecció de càrrecs públics
 290 Compliment de resolucions
 300 Interpel·lació
 301 Interpel·lació d’urgència al Govern
 310 Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
 311 Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
 312 Pregunta oral al director general de la CCMA
 313 Pregunta oral al Consell de Govern de la CCMA
 314 Pregunta per escrit al Govern
 315 Pregunta per escrit al director general de la CCMA
 316 Pregunta per escrit al Consell de Govern de la CCMA
 317 Pregunta oral al president de la Generalitat
 320 Sol·licitud d’informació i documentació
 322  Pregunta oral al president del Consell de Govern de la CCMA
 323  Pregunta oral als altres càrrecs directius de la CCMA
 325  Pregunta per escrit al president Consell de Govern de CCMA
 326  Pregunta per escrit als altres càrrecs directius de la CCMA
 340 Compliment de resolucions i de mocions
 343 Aportacions escrites en procediments legislatius
 350 Compareixença del president de la Generalitat
 351 Intervenció en el Ple de personalitats rellevants
 353 Compareixença en procediments legislatius
 355 Sessió informativa
 357 Compareixença
 359 Sessió informativa d’autoritats institucionals
 360 Informe del Síndic de Greuges
 363 Compareixença en procediments de fiscalització
 365 Compareixença de testimonis en comissions d’investigació
 390 Compliment de mocions

 4 PROCEDIMENTS DIVERSOS D’ÍNDOLE PARLAMENTÀRIA

 125 Procediments en exercici del dret de petició
 126 Procediments en exercici del dret de petició (ePeticions)
 240 Horari del Registre General del Parlament
 241 Calendari de dies inhàbils
 242 Distribució dels escons i els espais als grups parlamentaris
 243 Report de la Diputació Permanent
 244 Calendari de sessions
 245 Procediments a tramitar en el Ple i en les comissions
 246 Delegació de les funcions de la Presidència del Parlament
 295 Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
 330 Composició del Govern, delegacions i encàrrecs de despatx
 333 Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
 334 Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
 335 Altres comunicacions del president de la Generalitat i del Govern
 337 Comunicacions d’altres organismes i entitats
 352 Proposta de compareixença en procediments legislatius
 354 Sol·licitud de sessió informativa
 356 Sol·licitud de compareixença
 358 Sol·licitud de sessió informativa d’autoritats institucionals
 361 Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat
 362 Proposta de compareixença en procediments de fiscalització
 380 Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament
 381 Recurs d’inconstitucionalitat contra una llei de Catalunya
 382 Qüestió d’inconstitucionalitat
 383 Recurs d’emparament constitucional
 384 Conflicte en defensa de l’autonomia local
 385 Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
 394 Pla de treball
 395 Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra
 401 Declaracions i manifestacions institucionals

 5 PROCEDIMENTS I EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS

 221 Norma de règim interior
 230 Pressupost del Parlament i del Síndic de Greuges
 231 Nomenament dels diputats interventors
 232 Liquidació del Pressupost
 233 Pressupost de la Sindicatura de Comptes
 235 Informe dels diputats interventors
 237 Compliment del pressupost de despeses
 238 Execució del pressupost del Parlament
 500 Procediment per a la provisió de llocs de treball
 501 Procediment per a la selecció de personal del Parlament
 600 Contractació administrativa
 610 Contractes d’obres
 615 Contractes de serveis
 620 Contractes de subministraments
 625 Contractes de dret civil
 630 Contractes privats
 690 Recurs especial de revisió en matèria de contractació

 6 PROCEDIMENTS REFERITS A DIPUTATS 
I A ÒRGANS PARLAMENTARIS

 234 Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat del diputat
 236 Suspensió de drets i deures parlamentaris
239  Declaració d’interessos econòmics
 336 Declaració sobre la situació patrimonial
 338 Control de les subvencions dels grups parlamentaris
 396 Composició del Ple del Parlament
 397 Composició de la Diputació Permanent
 398 Composició de la Mesa del Parlament
 399 Composició del grup parlamentari
 400 Composició de la Comissió
 402 Composició de les comissions permanents legislatives
 403 Composició de les comissions permanents no legislatives
 404 Composició de les comissions creades per llei
 405 Composició de les comissions permanents de legislatura
 406 Composició de les comissions d’estudi
 407 Composició de les comissions d’investigació
 408 Distribució de representants en els òrgans
 409 Composició de les subcomissions i els grups de treball
 410 Composició de les comissions legislatives
 411  Composició de les comissions de seguiment
 412 Composició de les comissions creades per llei o reglament
 413 Composició dels intergrups
 414 Composició d’altres òrgans

TIPOLOGIA DE LES TRAMITACIONS
Els tres primers dígits que identifiquen les tramitacions corresponen al tipus de tramitació;  

els cinc següents al número seqüencial d’ordre dins d’aquesta tipologia, i els dos darrers a la legislatura.
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	314-00428/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què serà efectiva l’adjudicació del concurs de les cinc residències públiques que tenien contracte de gestió amb la UTE Ingesan-Asproseat
	314-00429/12
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	314-00654/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives plantejades per a centralitzar les subscripcions a revistes científiques
	314-00655/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica dels òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
	314-00721/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incendis forestals provocats per l’electrocució d’ocells
	314-00751/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració tècnica de la incidència dels ajuts en l’estat de conservació de les franges perimetrals i els resultats relatius als incendis
	314-00776/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’incrementar el pressupost per a prevenir els incendis forestals pel que fa a les franges perimetrals de les urbanitzacions
	314-00778/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions de la Inspecció de Treball per a la prevenció de riscos laborals el 2016 i el 2017
	314-00847/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions de la Inspecció de Treball per a la prevenció de riscos laborals previstes per al 2018
	314-00848/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions de la Inspecció de Treball en matèria d’ocupació i relacions laborals el 2016 i el 2017
	314-00849/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions de la Inspecció de Treball en matèria d’ocupació i relacions laborals previstes per al 2018
	314-00850/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions i l’import recaptat per la Inspecció de Treball per contractació temporal fraudulenta el 2016 i el 2017
	314-00851/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes temporals expedientats per frau per la Inspecció de Treball
	314-00852/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de publicació d’ofertes laborals del Servei d’Ocupació de Catalunya
	314-00921/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les ofertes laborals sense remuneració formulades per mitjà de convenis de pràctiques contribueixen a eliminar la precarietat laboral
	314-00922/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència de modificar els criteris de publicació d’ofertes laborals del Servei d’Ocupació de Catalunya
	314-00923/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes laborals sense remuneració que ha publicat el Servei d’Ocupació de Catalunya durant el darrer any
	314-00924/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis de pràctiques sense remuneració que ha signat el Servei d’Ocupació de Catalunya amb graduats universitaris durant el darrer any
	314-00925/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ofertes laborals de la Fundació per a la Promoció de l’Autocupació de Catalunya que ha tramitat el Servei d’Ocupació de Catalunya
	314-00926/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de la inspecció interna a tres empreses que treballen per a la sanitat pública en el sector de la rehabilitació i la logopèdia
	314-00974/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions arran de les conclusions de la inspecció interna a tres empreses que treballen per a la sanitat pública i de l’evidència que feien frau en la contractació del personal
	314-00975/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rescissió dels serveis contractats pel Servei Català de la Salut a Fisiogestión
	314-00976/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de rehabilitació ambulatòria per al sistema sanitari públic
	314-00977/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que han arribat del 2017 ençà
	314-00993/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que hi ha als centres que depenen de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-00994/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que van arribar el 2017 als quals s’ha assignat una família extensa
	314-00995/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que van arribar el 2017 als quals s’ha assignat una família aliena
	314-00996/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que han arribat el 2018 als quals s’ha assignat una família extensa
	314-00997/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que han arribat el 2018 als quals s’ha assignat una família aliena
	314-00998/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del nombre d’alumnes i la necessitat de personal docent en l’educació secundària obligatòria fins al 2025 tenint en compte els possibles fluxos migratoris
	314-01146/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adequació de les infraestructures educatives a l’augment de demanda de places a l’educació secundària obligatòria
	314-01154/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió de l’augment de demanda de places a l’educació secundària obligatòria en les ràtios d’alumnes
	314-01155/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de previsió en la provisió de places de docents en l’educació secundària obligatòria i l’exempció de l’obtenció del màster obligatori de formació del professorat de secundària en la convocatòria per
	314-01202/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de coordinació amb les universitats per a oferir un nombre de places del màster obligatori de formació del professorat de secundària suficient per a garantir la formació dels professors per al curs 
	314-01203/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor del màster obligatori de formació del professorat de secundària després que en la convocatòria per a cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019 se n’eximeixi l’obtenció
	314-01204/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la formació necessària del professorat per a impartir una educació de qualitat en l’educació secundària obligatòria el curs 2018-2019
	314-01205/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a pal·liar el greuge comparatiu entre els docents que han cursat obligatòriament el màster de formació del professorat de secundària i els que no ho han hagut de fer per a la convoc
	314-01206/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exempció de l’obtenció del màster obligatori de formació del professorat de secundària en la convocatòria per a cobrir les places d’interins per al curs 2018-2019 i el fet que hi hagi professors sense la f
	314-01207/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb representants de la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gori
	314-01234/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tala d’arbres a la pineda d’en Gori, a Palamós (Baix Empordà)
	314-01235/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si donarà el vistiplau a l’estudi d’impacte d’integració paisatgística del projecte de construcció de blocs de pisos a la pineda d’en Gori, a Palamós (Baix Empordà)
	314-01236/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el projecte de construcció de blocs de pisos a la pineda d’en Gori, a Palamós (Baix Empordà), vulnera la Llei del patrimoni cultural
	314-01237/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llicència atorgada per l’Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) amb relació al projecte de construcció de blocs de pisos a la pineda d’en Gori
	314-01238/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dur a terme les accions necessàries per a aturar el projecte de construcció de blocs de pisos a la pineda d’en Gori, a Palamós (Baix Empordà)
	314-01239/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-se amb l’Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) i la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gori amb relació al projecte de construir blocs de pisos en aquest indret
	314-01248/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mediació entre la Plataforma Salvem la Pineda d’en Gori i l’Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) amb relació al projecte de construir blocs de pisos en aquest indret
	314-01249/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls duts a terme als termes municipals de Lloret de Mar, Blanes i Tossa de Mar amb l’objectiu d’identificar les empreses que organitzen rutes de motocicletes en espais naturals protegits
	314-01265/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies o els requeriments presentats pels ajuntaments i propietaris privats amb relació a les empreses que organitzen rutes de motocicletes en espais naturals protegits de la Selva Marítima
	314-01266/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb ajuntaments, propietaris privats o entitats ecologistes amb relació a les empreses que organitzen rutes de motocicletes en espais naturals protegits de la Selva Marítima
	314-01267/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha detectat un augment de la presència de motos en espais del medi natural
	314-01268/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha constància que cap empresa organitzi i es lucri planificant rutes de grups organitzats en espais protegits o privats
	314-01269/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions en espais protegits o privats fruit d’activitats planificades per empreses
	314-01270/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions a empreses que organitzen i es lucren planificant rutes de grups organitzats en espais protegits o privats
	314-01271/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a regular l’activitat de rutes de grups organitzats en espais protegits
	314-01272/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures i programes d’ajudes per a adaptar els conreus de regadiu i reduir-ne l’excés de concessions
	314-01281/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia de l’agrupació d’ICV-EUiA de l’Escala (Alt Empordà) relativa a la construcció d’una paret de pedra a la zona de les Corts del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
	314-01306/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació de l’Ajuntament de l’Escala (Alt Empordà) amb relació a la construcció d’una paret de pedra a la zona de les Corts del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
	314-01307/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat de la construcció d’una paret de pedra a la zona de les Corts del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
	314-01308/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del dret de pas a un camí ramader a causa de la construcció d’una paret de pedra a la zona de les Corts del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
	314-01309/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe preceptiu del l’òrgan rector del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter que ha permès la construcció d’una paret de pedra dins del parc
	314-01310/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter arran de la construcció d’una paret de pedra dins del parc
	314-01311/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones d’entre quaranta-cinc i cinquanta-quatre anys que reben una prestació corresponent a la renda garantida de ciutadania
	314-01323/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones més grans de cinquanta-cinc anys que reben una prestació corresponent a la renda garantida de ciutadania
	314-01324/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones d’entre quaranta-cinc i cinquanta-quatre anys que han sol·licitat una prestació corresponent a la renda garantida de ciutadania
	314-01325/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones més grans de cinquanta-cinc anys que han sol·licitat una prestació corresponent a la renda garantida de ciutadania
	314-01326/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones d’entre quaranta-cinc i cinquanta-quatre anys que rebien la prestació per desocupació en data del 31 de desembre de 2017
	314-01327/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones més grans de cinquanta-cinc anys que rebien la prestació per desocupació en data del 31 de desembre de 2017
	314-01328/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat econòmica mitjana que es percep per la renda garantida de ciutadania
	314-01329/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
	314-01394/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb Limnos i Naturalistes de Girona per un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
	314-01395/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els agents rurals han obert una investigació sobre un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
	314-01396/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els autors d’un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
	314-01397/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte ambiental d’un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
	314-01398/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes davant un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
	314-01399/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de les mesures adoptades amb relació a un abocament de purins al gorg Blau, a Ollers, al municipi de Vilademuls (Pla de l’Estany)
	314-01400/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar els abocaments il·legals de purins
	314-01401/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les esmenes, les propostes o els suggeriments presentats pel Departament d’Economia i Hisenda amb relació a l’Informe del Govern de l’Estat sobre un nou model de finançament
	314-01402/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els grups de treball sobre violència masclista del Departament de Justícia entre els anys 2016 i 2017
	314-01483/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el flux de vehicles de la C-55 al tram sud del Bages en el període 2015-2017
	314-01528/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el flux de vehicles de la C-16 al Bages i al Berguedà en el període 2015-2017
	314-01529/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals al Bages i al Berguedà
	314-01530/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de la Biblioteca de Catalunya
	314-01543/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el registre d’arxius de Catalunya
	314-01547/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a incrementar el públic i augmentar el mercat cultural del 2016 ençà
	314-01572/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a fomentar la lectura, la defensa del català, la valoració del castellà i el domini de l’anglès del 2016 ençà
	314-01573/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consens amb l’Ajuntament de Barcelona pel que fa a l’ampliació de la C-58
	314-01591/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció de l’Ajuntament de Barcelona de pacificar el trànsit de l’avinguda Meridiana
	314-01592/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de càrrega relatiu a l’augment del trànsit a l’avinguda Meridiana, de Barcelona, arran de l’ampliació de la C-58
	314-01593/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de transport per a garantir la mobilitat entre Barcelona i el Vallès Occidental
	314-01594/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos previstos per a fomentar el transport sostenible entre Badia del Vallès i Terrassa
	314-01595/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de les tarifes de transport públic
	314-01596/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de la xarxa d’autobusos per a aprofitar els dos carrils bus que connecten amb el carril VAO de la C-58
	314-01597/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de l’oferta de bus exprés entre Barcelona i els corredors del Vallès
	314-01598/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el foment d’aparcaments d’enllaç al Vallès
	314-01599/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió de la C-17 amb les rondes de Barcelona
	314-01600/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió del bus VAO de la C-58 amb les rondes de Barcelona
	314-01601/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coherència de l’ampliació de la C-58 amb la lluita contra el canvi climàtic
	314-01602/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix de la licitació de les obres de l’ampliació de la carretera C-58 en el Pla específic de mobilitat del Vallès
	314-01647/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a l’acabament del Pla específic de mobilitat del Vallès
	314-01648/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha estudiat l’impacte en la qualitat de l’aire de l’ampliació de la carretera C-58
	314-01649/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses finançades per l’Institut Català de Finances el 2017
	314-01673/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que han rebut el major finançament de l’Institut Català de Finances els darrers cinc anys
	314-01674/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fons de capital de risc que han rebut 22,4 milions d’euros de l’Institut Català de Finances el 2017
	314-01675/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trenta-un instruments de capital risc que tenen compromesos 157 milions d’euros de l’Institut Català de Finances
	314-01676/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les quatre empreses que han rebut fons propis de Capital Expansió i Capital MAB per un import de 3,6 milions d’euros
	314-01677/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les disset empreses que han rebut préstecs participatius de l’Institut Català de Finances el 2017
	314-01678/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que no han pogut fer front als compromisos amb l’Institut Català de Finances en els darrers cinc anys
	314-01679/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat al web de l’Institut Català de Finances de les empreses que ha finançat els darrers cinc anys
	314-01680/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació ambiental del vessament de fang de depuradora a un torrent de Vilanova de l’Aguda (Noguera)
	314-01718/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la clausura del dipòsit irregular de fangs de depuradora que va provocar un vessament a un torrent de Vilanova de l’Aguda (Noguera)
	314-01719/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’un expedient sancionador a l’empresa gestora dels fangs que va provocar un vessament a un torrent de Vilanova de l’Aguda (Noguera)
	314-01720/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici d’un procediment administratiu o penal pel vessament de fang de depuradora a un torrent de Vilanova de l’Aguda (Noguera)
	314-01721/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Fiscalia de Medi Ambient ha presentat cap denúncia pel vessament de fang de depuradora a un torrent de Vilanova de l’Aguda (Noguera)
	314-01722/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del president de la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018
	314-01746/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats en la reunió del president de la Generalitat amb l’expresident Carles Puigdemont a Berlín el 21 de juny de 2018
	314-01747/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que van acompanyar el president de la Generalitat a Berlín el 21 de juny de 2018
	314-01748/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que van acompanyar el president de la Generalitat a Berlín el 21 de juny de 2018
	314-01749/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en concepte de desplaçament
	314-01750/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en concepte de pernoctació
	314-01751/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en concepte de manutenció
	314-01752/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de la Generalitat a Berlín del 21 de juny de 2018 en concepte de desplaçaments durant l’estada
	314-01753/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha pagat el cost del lloguer de les dependències de l’hotel on va tenir lloc la trobada entre el president de la Generalitat i l’expresident Carles Puigdemont
	314-01754/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe relatiu a les actuacions de la Inspecció de Treball sobre les condicions de treball i contractació de les empreses del ram de l’automoció
	314-01755/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb els impulsors del manifest en contra del Pla director urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
	314-01762/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té el vistiplau dels municipis de la comarca per a aplicar el Pla director urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
	314-01763/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat de tenir més aeroports comercials
	314-01764/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aprovar de manera definitiva el Pla director urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
	314-01765/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	314-01784/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 durant els dos primers anys de funcionament
	314-01785/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 durant els dos primers anys de funcionament
	314-01786/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 durant els dos primers anys de funcionament
	314-01787/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 durant els dos primers anys de funcionament
	314-01788/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	314-01789/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	314-01790/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	314-01791/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	314-01792/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	314-01793/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	314-01794/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
	314-01795/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes de lloguer registrats a l’Incasòl per entitats financeres o grans tenidors
	314-01821/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació de la nova llei de la muntanya
	314-01840/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de millorament de la carretera del port de Comiols, al Pallars Jussà
	314-01841/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de la Comissió Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva davant els Maltractaments a Infants i Adolescents
	314-02050/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la Comissió Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva davant els Maltractaments a Infants i Adolescents en el període 2015-2018
	314-02051/12
	Resposta del Govern


	1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre si l’ús de l’expressió «Espanya profunda» en un informatiu de Televisió de Catalunya el 5 de juliol compleix els criteris del llibre
	325-00018/12
	Resposta del president del Consell de Govern



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les retribucions dels membres del Consell Escolar de Catalunya
	311-00517/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la normativa legal en què s’empara l’habilitació de professors del cos de mestres de primària per a exercir la docència en l’educació secundària obligatòria
	311-00540/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la normativa legal en què s’empara la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, del 7 de maig de 2018, per a l’habilitació de funcionaris de carrera del cos de me
	311-00541/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que la manca de professors d’educació secundària obligatòria acreditats se supleixi amb mestres de primària que no ho estan
	311-00542/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals obliga les direccions dels instituts a reservar places per a reconvertir-les perquè hi accedeixin mestres de primària
	311-00543/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectes en la qualitat de l’ensenyament i en la igualtat d’accés a la funció pública del fet d’habilitar mestres de primària perquè exerceixin la docència en l’educació secundària obligatòria i
	311-00544/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions i els encàrrecs fets per a elaborar el conveni sectorial en l’àmbit de la recerca des del maig del 2016 fins avui, en el marc del mandat de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de
	311-00545/12
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions tingudes per a elaborar el conveni sectorial en l’àmbit de la recerca en el marc del mandat de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, coresp
	311-00546/12
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els resultats de les reunions i les sessions fetes per a aconseguir l’objectiu marcat en la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació int
	311-00547/12
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals no s’ha assolit l’objectiu marcat en la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i
	311-00548/12
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la voluntat de compliment de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels centres de recerca i els parcs científics, amb rel
	311-00549/12
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la posada en marxa dels mecanismes per a elaborar el conveni sectorial en l’àmbit de la recerca, en compliment de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, corespons
	311-00550/12
	Anunci: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la conversió de l’Institut Català de Finances en un banc públic
	311-00551/12
	Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el termini efectiu de pagament a proveïdors en el període 2013-2017 i en el primer semestre del 2018
	311-00552/12
	Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la capacitat organitzativa del Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona per a acollir menors immigrants
	311-00558/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’incidents o enfrontaments entre menors acollits
	311-00559/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nivell de gravetat dels incidents o enfrontaments entre menors acollits
	311-00560/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la disposició de personal adequat per a gestionar l’acolliment temporal de menors immigrants al Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona
	311-00561/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació de trasllat dels menors immigrants acollits al Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona a altres espais abans que comenci el curs escolar
	311-00562/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la compatibilitat de l’ús ordinari de les instal·lacions del Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona amb la presència de menors immigrants
	311-00563/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afectació de l’acollida de menors immigrants al Complex Educatiu de la Laboral de Tarragona en les obres urgents de millora previstes per al 2018
	311-00564/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ordres emeses perquè els agents del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les persones que exhibeixin simbologia de qualsevol mena al mobiliari urbà o a l’espai públic
	311-00569/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ordres emeses perquè els agents del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les persones que exhibeixin simbologia separatista a prop de les vies de comunicació
	311-00570/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
	311-00571/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena de forma individual sense formar part d
	311-00572/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que formaven part d’un grup
	311-00573/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
	311-00574/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena de manera individual sense formar part d’un grup
	311-00575/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que formaven part d’un grup
	311-00576/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligències d.identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncie
	311-00577/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones denunciades, un cop identificades, per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
	311-00578/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncie
	311-00579/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones sancionades administrativament, un cop identificades, per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
	311-00580/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies davant els òrg
	311-00581/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones denunciades, un cop identificades, per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
	311-00582/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d.Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies per via admini
	311-00583/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones sancionades administrativament, un cop identificades, per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
	311-00584/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió a l’ordre del dia de les reunions de les juntes de seguretat locals de l’estudi de mesures concretes que impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari urbà per a la simbologia de qualsevol me
	311-00585/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions de les juntes de seguretat locals on, sense figurar a l’ordre del dia, s’han estudiat mesures concretes que impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari urbà per a la simbologia de qualsevo
	311-00586/12
	Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació del servei d’hemodinàmica a la província de Tarragona
	311-00594/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients atesos cada any al servei d’hemodinàmica de Tarragona
	311-00595/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients derivats de Tarragona a Barcelona per a rebre algun tractament d’hemodinàmica el 2016 i el 2017
	311-00596/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients derivats de Lleida a Barcelona per a rebre algun tractament d’hemodinàmica el 2016 i el 2017
	311-00597/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients derivats de Girona a Barcelona per a rebre algun tractament d’hemodinàmica el 2016 i el 2017
	311-00598/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista d’espera del servei d’hemodinàmica a Tarragona el 2018
	311-00599/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista d’espera del servei d’hemodinàmica a Lleida el 2017
	311-00600/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista d’espera del servei d’hemodinàmica a Girona el 2017
	311-00601/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’ampliar el servei i la cobertura dels serveis d’hemodinàmica a Lleida o Girona
	311-00602/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació del servei de radioteràpia a Tarragona
	311-00603/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients derivats de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una tomografia computada els darrers cinc anys
	311-00604/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients derivats de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una tomografia per emissió de positrons els darrers cinc anys
	311-00605/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a derivar pacients de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una tomografia per emissió de positrons
	311-00606/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla per a evitar les derivacions de pacients de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s una tomografia per emissió de positrons
	311-00607/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’increment del nombre de centres d’ensenyament emplaçats en mòduls prefabricats entre els cursos 2016-2017 i 2018-2019
	311-00609/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el retard de l’entrada en funcionament de diversos centres educatius en l’inici del curs 2018-2019
	311-00610/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afirmació del conseller d’Ensenyament que el retard de l’entrada en funcionament d’alguns centres educatius ha estat per les pluges de les últimes setmanes
	311-00611/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del cartell de la Diada amb el primer paràgraf de l’article 4 de la Llei 18/2000
	314-02362/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del cartell de la Diada amb l’article 4.a de la Llei 18/2000
	314-02363/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del cartell de la Diada amb l’article 4.c de la Llei 18/2000
	314-02364/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del cartell de la Diada amb l’article 4.d de la Llei 18/2000
	314-02365/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del cartell de la Diada amb l’article 4.l de la Llei 18/2000
	314-02366/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consulta a la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional amb relació a la campanya institucional per a l’Onze de Setembre
	314-02367/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la campanya de publicitat institucional de l’Onze de Setembre
	314-02368/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans de comunicació en què es va inserir la campanya de publicitat institucional de l’Onze de Setembre
	314-02369/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar la fuga de metges de la província de Lleida
	314-02370/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fuga de metges de Lleida, el Pirineu i Aran
	314-02371/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar la fuga de metges dels pobles i els municipis rurals
	314-02372/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aprovar incentius econòmics per als metges dels centres d’atenció primària de la província de Lleida
	314-02373/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar mesures per a compensar l’envelliment de la plantilla de metges
	314-02374/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a compensar els sobrecostos d’habitatge i desplaçaments dels metges que han d’anar a treballar a pobles allunyats de les capitals
	314-02375/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a rescabalar els metges de la província de Lleida de la falta de grans centres mèdics que els facilitin la carrera professional
	314-02376/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar les càrregues de treball excessives dels professionals sanitaris
	314-02377/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir la millor formació continuada als professionals sanitaris que treballen en zones rurals
	314-02378/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de les estacions d’accés a les terminals 1 i 2 de l’aeroport de Barcelona - el Prat de la línia 9 del metro del febrer del 2016 ençà
	314-02379/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agressions comeses per l’extrema dreta relacionades amb delictes d’odi
	314-02380/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu policial de la manifestació del 9 de setembre de 2018 convocada per Vox
	314-02381/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les investigacions de la violència d’extrema dreta
	314-02382/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els Mossos d’Esquadra tenen un pla específic per a actuar davant l’augment de les agressions dels grups d’extrema dreta
	314-02383/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’han aturat les obres d’ampliació de les urgències de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02384/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a reprendre les obres d’ampliació de les urgències de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02385/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reprendre les obres d’ampliació de les urgències de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02386/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a descongestionar les urgències de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02387/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a la finalització de les obres d’ampliació de les urgències de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02388/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes institucionals organitzats o coorganitzats pel Govern amb motiu de la Diada de l’Onze de Setembre de 2018
	314-02389/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total dels actes institucionals organitzats o coorganitzats pel Govern amb motiu de la Diada de l’Onze de Setembre de 2018
	314-02390/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Marxa per la Llibertat
	314-02391/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’acte celebrat a la plaça de Sant Jaume, de Barcelona, amb motiu de la Diada de l’Onze de Setembre de 2018
	314-02392/12
	Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units


	3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la garantia de pluralisme polític en els espais informatius i de tertúlia
	322-00021/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de garantia del compliment dels principis ètics i professionals per alguns col·laboradors de
	322-00022/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment del llibre d’estil de la Corporació
	322-00023/12
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació financera de la Corporació
	322-00024/12
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme en els mitjans de comunicació públics
	322-00025/12
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les gestions per a l’ingrés de TV3 a la Unió Europea de Radiodifusió
	322-00026/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les audiències de TV3 entre el setembre del 2017 i el juny del 2018, durant la temporada d’estiu i en la Di
	322-00027/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els professionals dels mitjans audiovisuals i els atacs que han rebut en els darrers temps
	322-00028/12
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els plans per a afrontar l’envelliment de la plantilla
	322-00029/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades davant les acusacions d’Albert Rivera en el programa Els matins de TV3 de mentir i ma
	322-00030/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació del llibre d’estil a la cobertura informativa
	322-00031/12
	Anunci: Andrea Levy Soler, del SP PPC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració, el tractament i la difusió de l’agressió a una dona davant dels seus fills quan retirava llaços grocs al parc de la Ciutadella, de Barcelona
	323-00032/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris usats per a la selecció, el tractament i la difusió de successos d’actualitat
	323-00033/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament i la difusió de la informació relativa a la Diada de l’Onze de Setembre de 2018
	323-00034/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris usats per a l’elaboració i la difusió de suposades peces informatives
	323-00035/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament de l’extrema dreta
	323-00036/12
	Anunci: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’actitud d’Albert Rivera en l’entrevista a Els matins de TV3 i les reaccions dels treballadors de la Corporació
	323-00037/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les mesures que han de prendre els periodistes de la Corporació a l’hora de cobrir actes en què sovint reben amenaces i agressions
	323-00038/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la substitució de Joaquim Maria Puyal en les transmissions dels partits de futbol i de Ricard Ustrell en el magazín El suplement
	323-00039/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el programa Crims
	323-00040/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la nova programació de TV3
	323-00041/12
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l’adopció d’iniciatives amb relació a les recomanacions del Grup d’Experts d’Alt Nivell sobre Falsificació de Notícies i Desinformació en Línia
	323-00042/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la trajectòria i els projectes del canal 3/24
	323-00043/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la venda dels drets d’emissió de la sèrie Benvinguts a la família a la plataforma Netflix i sobre l’aposta per la internacionalització dels continguts de TV3
	323-00044/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la distribució de podcasts a través de la plataforma Spotify
	323-00045/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC




