
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes a les granges d’Osona en el període 2014-2017
314-00067/12
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes a les granges del Pla d’Urgell en el període 2014-2017
314-00068/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes a les granges de la Segarra en el període 2014-2017
314-00069/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes a les granges del Bages en el període 2014-2017
314-00070/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes a les granges de la Selva en el període 2014-2017
314-00071/12
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes a les granges de la Garrotxa en el període 2014-2017
314-00072/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes a les granges del Gironès en el període 2014-2017
314-00073/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes a les granges de l’Alt Empordà en el període 2014-2017
314-00074/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
fetes als escorxadors d’Osona en el període 2014-2017
314-00075/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges porcines d’Osona que 
tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en el 
període 2014-2017
314-00076/12
Resposta del Govern 16
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escorxadors d’Osona que te-
nen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en el pe-
ríode 2014-2017
314-00077/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges porcines de la Selva 
que tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en 
el període 2014-2017
314-00078/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escorxadors de la Selva que 
tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en el 
període 2014-2017
314-00079/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges porcines del Bages 
que tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en 
el període 2014-2017
314-00080/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escorxadors del Bages que 
tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en el 
període 2014-2017
314-00081/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges porcines de la Segarra 
que tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en 
el període 2014-2017
314-00082/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escorxadors de la Segarra que 
tenen obert un expedient sancionador arran d’una inspecció de treball feta en el 
període 2014-2017
314-00083/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a fer una ava-
luació i un pla d’actuacions respecte al compliment de l’accés universal a les cures 
pal·liatives
314-00515/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques de 
residència per a gent gran entre el 2011 i el 2017
314-00538/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades 
de residència per a gent gran entre el 2011 i el 2017
314-00539/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques 
de residència per a gent gran a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de 
Besòs i Santa Coloma de Gramenet entre el 2011 i el 2017
314-00540/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades 
de residència per a gent gran a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de 
Besòs i Santa Coloma de Gramenet entre el 2011 i el 2017
314-00541/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques de 
residència per a gent gran al Baix Llobregat entre el 2011 i el 2017
314-00542/12
Resposta del Govern 24
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades 
de residència per a gent gran al Baix Llobregat entre el 2011 i el 2017
314-00543/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals que 
treballen en cadascuna de les residències públiques per a gent gran
314-00544/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades 
de centres oberts a cada província
314-00545/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades 
de centres oberts a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i San-
ta Coloma de Gramenet
314-00546/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si usa el model de planificació dels 
serveis assistencials dissenyat per la Universitat de Barcelona i el Centre d’Investi-
gació Biomèdica en Xarxa d’Epidemiologia i Salut Pública per a mitigar les epidè-
mies de grip
314-01012/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments mensuals efectuats 
als centres especials de treball el 2018
314-01100/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres especials de treball que 
encara no han rebut el pagament mensual el 2018
314-01101/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del retard en els paga-
ments mensuals als centres especials de treball
314-01102/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de les ordres relati-
ves a les subvencions dels centres especials de treball el primer trimestre del 2018
314-01103/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de l’aportació de la 
Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals en concepte de formació, treball 
i modernització
314-01104/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la part de l’aportació de la Confe-
rència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals en concepte de formació, treball i mo-
dernització que es destina als centres especials de treball
314-01105/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits en la preinscrip-
ció per a assignar plaça als alumnes per al curs 2018-2019
314-01440/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques i con-
certades per a educació infantil, primària i secundària ofertes per al curs 2018-2019
314-01441/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que tots els alum-
nes tindran plaça en una escola o un institut públics pròxims a llur domicili el curs 
2018-2019
314-01442/12
Resposta del Govern 33
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que s’han 
quedat sense plaça pública de P3 en un centre pròxim a llur domicili per al curs 
2018-2019
314-01443/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que s’han 
quedat sense plaça pública de primer d’ESO en un centre pròxim a llur domicili per 
al curs 2018-2019
314-01444/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de P3 assignats 
a centres concertats per manca de places públiques de proximitat el curs 2018-2019
314-01445/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de primer 
d’ESO assignats a centres concertats per manca de places públiques de proximitat 
el curs 2018-2019
314-01446/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les opcions que es dona a les fa-
mílies que s’han quedat sense plaça pública de proximitat el curs 2018-2019
314-01447/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies a què els 
han assignat alguna de les places que van demanar en la preinscripció per al curs 
2018-2019
314-01448/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de matrí-
cula que no han obtingut cap assignació de plaça per al curs 2018-2019
314-01449/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la transferència de 20,4 milions 
d’euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
314-01590/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sobrecost provocat per l’enca-
riment abusiu dels bolquers per a adults
314-01645/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interposició d’una reclamació jurí-
dica pels danys econòmics patits per l’encariment abusiu dels bolquers per a adults
314-01646/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concurs per a readjudicar la 
gestió de cinc residències públiques de gent gran gestionades fins ara per la unió 
temporal d’empreses Ingesan-Asproseat
314-01811/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard en el compliment dels 
compromisos adquirits per a la convocatòria del concurs per a readjudicar la gestió 
de cinc residències públiques de gent gran
314-01812/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes des de la in-
coació de l’expedient per a readjudicar la gestió de cinc residències públiques de 
gent gran gestionades fins ara per la unió temporal d’empreses Ingesan-Asproseat
314-01813/12
Resposta del Govern 42
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació en la plataforma 
de contractació del concurs per a readjudicar la gestió de cinc residències públi-
ques de gent gran gestionades fins ara per la unió temporal d’empreses Ingesan- 
Asproseat
314-01814/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de les correccions de les 
deficiències en el concurs per a readjudicar la gestió de cinc residències públiques 
de gent gran gestionades fins ara per la unió temporal d’empreses Ingesan-Asproseat
314-01815/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les correccions de les deficiències 
denunciades pels familiars dels residents de cinc residències públiques de gent gran 
gestionades per la unió temporal d’empreses Ingesan-Asproseat
314-01816/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte signat amb les empre-
ses que gestionaran les cinc residències públiques de gent gran gestionades fins 
ara per la unió temporal d’empreses Ingesan-Asproseat
314-01817/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir que no 
es repetiran les deficiències de gestió de les cinc residències públiques de gent gran 
gestionades fins ara per la unió temporal d’empreses Ingesan-Asproseat
314-01818/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha pagat cap import perquè fun-
cioni l’aire condicionat a la residència pública per a gent gran Alchemika
314-01819/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’expedients a les cinc 
residències públiques de gent gran gestionades per la unió temporal d’empreses 
Ingesan-Asproseat per abusos o maltractaments als residents
314-01820/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que han tributat per 
l’impost de pisos buits
314-01822/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics destinats a pal-
liar els efectes de la pobresa energètica el 2017
314-02052/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els usuaris beneficiats amb els re-
cursos econòmics destinats a pal·liar els efectes de la pobresa energètica el 2017
314-02053/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies que s’han 
acollit als ajuts per a pal·liar els efectes de la pobresa energètica el 2017
314-02054/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades als ajun-
taments i els consells comarcals per a pal·liar els problemes derivats de la pobresa 
energètica el 2017
314-02055/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments de factures a les 
empreses subministradores de llum, gas i aigua per impagament dels usuaris el 2017
314-02056/12
Resposta del Govern 52
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no s’han pu-
blicat els concursos públics per a gestionar les residències de Bertran i Oriola, Bon 
Pastor, Mossèn Vidal i Aunós, i Alchemika, de Barcelona
314-02060/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de publicar el concurs 
públic per a gestionar les residències de Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal 
i Aunós, i Alchemika, de Barcelona
314-02061/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions a les resi-
dències Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós, i Alchemika, de Barcelona
314-02062/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per l’incom-
pliment de les ràtios i per les deficiències en l’atenció als usuaris de les residències 
de Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós, i Alchemika, de Barcelona
314-02063/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual només poden 
optar al Premi Joventut treballs escrits en català
314-02104/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que han pre-
sentat la tesi doctoral en català del 2016 ençà i dels que han optat al Premi Joventut
314-02105/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que han pre-
sentat la tesi doctoral en castellà del 2016 ençà
314-02106/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que han pre-
sentat la tesi doctoral en anglès del 2016 ençà
314-02107/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que no s’han 
pogut presentar al Premi Joventut per haver fet la tesi doctoral en castellà o en anglès
314-02108/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes rebudes pels requisits 
per a optar al Premi Joventut del 2016 ençà
314-02109/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de la Secretaria 
d’Universitats i Recerca en la definició del Premi Joventut
314-02110/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració que la Secretaria d’Uni-
versitats i Recerca fa de la convocatòria del Premi Joventut per l’Agència Catalana 
de la Joventut
314-02111/12
Resposta del Govern 58

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.10. 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
Substanciació 58
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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
Substanciació 59

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
Substanciació 59

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
Substanciació 59

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
Substanciació 59

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
Substanciació 60

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
Substanciació 60

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
Substanciació 60

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
Substanciació 60

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
Substanciació 61

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
Substanciació 61

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
Substanciació 61

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
Substanciació 61
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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
Substanciació 62

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
Substanciació 62

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament de l’extrema dreta
323-00036/12
Substanciació 62

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
Substanciació 62

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
Substanciació 63

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
Substanciació 63

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el programa Crims
323-00040/12
Substanciació 63

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la nova programació de TV3
323-00041/12
Substanciació 63

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
Substanciació 64

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
Substanciació 64

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
Substanciació 64

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
Substanciació 64
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

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
Retirada 65

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 accions empreses 
contra la tuberculosi bovina
311-00506/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a minimitzar els efectes de la vespa asiàtica sobre l’apicultura i la biodiversitat
311-00527/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost destinat 
a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00528/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació de les me-
sures aplicades per a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00529/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pronòstic respecte 
al control de la plaga de la vespa asiàtica
311-00530/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els terminis de la col-
laboració amb altres administracions i ens per a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00531/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la cooperació amb els 
propietaris d’explotacions agràries i apícoles per a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00532/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació al Grup 
de Treball per a la Reforma del Finançament Autonòmic del Consell de Política Fis-
cal i Financera de les Comunitats Autònomes
311-00537/12
Anunci: José María Cano Navarro, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació al Grup 
de Treball per a la Reforma del Finançament Autonòmic per a coordinar la creació 
de tributs propis de les comunitats autònomes
311-00538/12
Anunci: José María Cano Navarro, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tracte de favor en el 
règim de visites d’Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim 
Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart als centres pe-
nitenciaris
311-00589/12
Anunci: Xavier García Albiol, del SP PPC 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre màxim de 
visites autoritzades que poden rebre els interns a centres penitenciaris
311-00590/12
Anunci: Xavier García Albiol, del SP PPC 72
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la condició d’autoritat 
a l’hora de fer una visita als centres penitenciaris de Catalunya d’acord a la norma-
tiva vigent
311-00591/12
Anunci: Xavier García Albiol, del SP PPC 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la programació de di-
verses activitats amb intens contingut polític separatista en la Universitat Catalana 
d’Estiu
311-00592/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els indicis d’ús o difusió 
irregular de dades personals de reclusos dels centres penitenciaris de Lledoners, Mas 
d’Enric o Puig de les Basses que justifiquin l’inici actuacions pels serveis d’inspecció
311-00593/12
Anunci: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 74

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions amb relació a la can-
didatura de Barcelona-Pirineus als Jocs Olímpics d’Hivern
314-02393/12
Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa per la qual les pistoles 
elèctriques Taser dels Mossos d’Esquadra no tenen un sistema automàtic d’enre-
gistrament
314-02394/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa per la qual no s’ha infor-
mat el Parlament del fet que les pistoles elèctriques Taser dels Mossos d’Esquadra 
no tenen sistema automàtic d’enregistrament
314-02395/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de l’incompliment de 
les instruccions donades pel Parlament per a la compra de pistoles elèctriques Ta-
ser per als Mossos d’Esquadra
314-02396/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir l’enre-
gistrament d’imatges quan els Mossos d’Esquadra facin servir les pistoles elèctri-
ques Taser
314-02397/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació donada als mossos 
d’esquadra per a garantir l’enregistrament d’imatges quan es facin servir les pisto-
les elèctriques Taser
314-02398/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a asse-
gurar que s’enregistrin imatges quan es facin servir les pistoles elèctriques Taser
314-02399/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de l’endarreriment de les 
obres per a l’entrada en funcionament dels jutjats 9 i 10 de Sabadell (Vallès Occi-
dental)
314-02400/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la finalització 
de les obres dels jutjats 9 i 10 de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02401/12
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 79
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la substitució en funcions del di-
rector gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques
314-02402/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la temporalitat de la substitució en 
funcions del director gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques
314-02403/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’elegir el director gerent 
del Servei d’Emergències Mèdiques
314-02404/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repetició del procés obert i àmplia-
ment publicitat per a l’elecció del director gerent del Servei d’Emergències Mèdiques
314-02405/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a elegir el mà-
xim responsable del Servei d’Emergències Mèdiques
314-02406/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat del símbol polític de la 
pàgina 155 de l’agenda escolar de la Garrotxa del curs 2018-2019
314-02407/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet que aparegui un símbol 
polític a la pàgina 155 de l’agenda escolar de la Garrotxa del curs 2018-2019 és la 
manera de vetllar per la neutralitat partidista en el sistema educatiu
314-02408/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet que aparegui un símbol 
polític a la pàgina 155 de l’agenda escolar de la Garrotxa del curs 2018-2019 dona 
la raó a les sospites d’intent d’adoctrinament en el sistema educatiu
314-02409/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que van re-
bre l’agenda escolar de la Garrotxa per al curs 2018-2019 i sobre el cost del tiratge 
de l’agenda
314-02410/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de l’agenda escolar de 
la Garrotxa del curs 2018-2019 i si n’han fet de noves
314-02411/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el quadernet 
informatiu de l’Escola Marià Fortuny, de Reus (Baix Camp), del curs 2017-2018 obvia 
una de les llengües oficials i tracta l’espanyol com una llengua estrangera
314-02412/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no vetlla 
perquè les famílies puguin fer les reunions a l’Escola Marià Fortuny, de Reus (Baix 
Camp), en qualsevol de les llengües oficials
314-02413/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les notificacions de l’autoritat la-
boral en els termes de l’article 40.2 de l’Estatut dels Treballadors amb relació als 
trasllats col·lectius i sobre els centres de treball donats de baixa en el període de 
l’1 d’octubre de 2017 al 31 de juliol de 2018
314-02414/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC 89
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes a les granges d’Osona en el període 
2014-2017
314-00067/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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

talunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-00067/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-00068/12, 
314-00069/12, 314-00070/12, 314-00071/12, 314-00072/12, 314-00073/12, 314-
00074/12, 314-00076/12, 314-00078/12, 314-00080/12 i 314-00082/12.

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

Us faig saber que l’aplicació informàtica de la Inspecció de Treball només per-
met la cerca d’informació per territoris o localitats concretes i no pas per comar-
ques.

Amb tot, les empreses enquadrades en el CCAE 0146 (explotació porcina) amb 
el que assimilaríem les granges de porcs objecte de petició de documentació i, re-
cordant que no hi ha possibilitat de filtrar comarcalment les empreses, la Inspecció 
de Treball ha finalitzat durant el període requerit 181 expedients d’inspecció a tot 
Catalunya.

El resultat d’aquestes actuacions inspectores han estat 34 propostes de sanció 
amb la següent distribució:

– 7 per incompliments en matèria de seguretat i salut
– 3 en matèria de relacions laborals
– 2 en matèria d’ocupació i treball d’estrangers
– 20 en matèria de seguretat social
– 2 per obstrucció a la tasca inspectora.
El procediment sancionador que s’inicia amb la proposta de sanció correspon, 

com ja s’ha indicat, a l’autoritat laboral. A més, com a conseqüència de l’actuació 
inspectora s’han donat d’alta en el règim general de la Seguretat Social un total de 
14 treballadors.

Barcelona, 17 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 el nombre 
d’inspeccions de treball fetes a les granges del Pla d’Urgell  
en el període 2014-2017
314-00068/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes a les granges de la Segarra  
en el període 2014-2017
314-00069/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes a les granges del Bages  
en el període 2014-2017
314-00070/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes a les granges de la Selva  
en el període 2014-2017
314-00071/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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 el nombre 
d’inspeccions de treball fetes a les granges de la Garrotxa en el 
període 2014-2017
314-00072/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes a les granges del Gironès en el període 
2014-2017
314-00073/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes a les granges de l’Alt Empordà en el 
període 2014-2017
314-00074/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball fetes als escorxadors d’Osona en el període 
2014-2017
314-00075/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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 314-00075/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-00077/12, 314-
00079/12, 314-00081/12 i 314-00083/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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Us informo que les empreses enquadrades en el CCAE 1011 (sacrifici de bestiar 
i conservació de carn) i 1012 (sacrifici i conservació de volateria), en els que es tro-
ben els escorxadors, la Inspecció de Treball en el període requerit ha finalitzat 1.022 
expedients d’inspecció a tot Catalunya.

El resultat d’aquestes actuacions inspectores han estat 221 propostes de sanció 
amb la següent distribució:

92 per incompliments en matèria de seguretat i salut
43 en matèria de relacions laborals
5 en matèria d’ocupació i treball d’estrangers
78 en matèria de seguretat social
3 per obstrucció a la tasca inspectora.
El procediment sancionador que s’inicia amb la proposta de sanció correspon, 

com ja s’ha indicat, a l’autoritat laboral. A més, com a conseqüència de l’actuació 
inspectora, s’han donat d’alta en el règim general de la seguretat social un total de 
331 treballadors.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges 
porcines d’Osona que tenen obert un expedient sancionador arran 
d’una inspecció de treball feta en el període 2014-2017
314-00076/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escorxadors 
d’Osona que tenen obert un expedient sancionador arran d’una 
inspecció de treball feta en el període 2014-2017
314-00077/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00075/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges 
porcines de la Selva que tenen obert un expedient sancionador arran 
d’una inspecció de treball feta en el període 2014-2017
314-00078/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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 els escorxadors 
de la Selva que tenen obert un expedient sancionador arran d’una 
inspecció de treball feta en el període 2014-2017
314-00079/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00075/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges 
porcines del Bages que tenen obert un expedient sancionador arran 
d’una inspecció de treball feta en el període 2014-2017
314-00080/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escorxadors 
del Bages que tenen obert un expedient sancionador arran d’una 
inspecció de treball feta en el període 2014-2017
314-00081/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00075/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les granges 
porcines de la Segarra que tenen obert un expedient sancionador 
arran d’una inspecció de treball feta en el període 2014-2017
314-00082/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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 els escorxadors de 
la Segarra que tenen obert un expedient sancionador arran d’una 
inspecció de treball feta en el període 2014-2017
314-00083/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00075/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per 
a fer una avaluació i un pla d’actuacions respecte al compliment de 
l’accés universal a les cures pal·liatives
314-00515/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16802 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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 314-00515/12 us in-
formo del següent:

En el marc del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, concretament en la línia 6 
«Atenció integrada a la cronicitat», s’inclou el projecte «Model organitzatiu d’aten-
ció integrada a la població infantil i adulta amb necessitats pal·liatives i en situació 
de final de la vida».

Derivat dels documents de bases i recomanacions del model d’atenció a la pobla-
ció adulta i la població infantil i juvenil es treballa en diferents línies prioritàries.

En primer lloc, i referent a la formació per a professionals s’ha realitzat el curs 
presencial «Cronicitat i presa de decisions complexes: manual de supervivència per 
a professionals» adreçat a professionals de les diferents disciplines d’atenció primà-
ria. La implementació d’aquest curs de 6 hores de duració va iniciar al setembre del 
2017 i s’estén fins al març del 2019. Així com la formació a distància «Planificació 
de decisions anticipades» adreçada a professionals de les diferents disciplines dels 
diferents àmbits assistencials (atenció primària, sociosanitària i hospitalària). La 
implementació d’aquest curs de 10 hores de duració va iniciar al 2016 i finalitzarà a 
l’octubre del 2018.

En segon lloc, i amb referència a les recomanacions d’homogeneïtzació de l’aten-
ció i registre, s’està avançant en la homogeneïtzació del registre de dades en els sis-
temes d’informació per a disposar de dades de millor qualitat per tal d’avaluar la 
línia d’atenció a les persones amb necessitats de cures pal·liatives. Així doncs es tre-
balla amb diversos documents, en primer lloc el Document de recomanacions per a 
unificar el registre del lloc de defunció, especialment de les defuncions produïdes a 
l’àmbit sociosanitari i a l’àmbit residencial, i en segon lloc, el Document de Codifi-
cacions de la situació de malaltia avançada i atenció pal·liativa. Una vegada aquests 
documents estiguin consensuats a nivell intern i per un grup assessor, es difondran 
a tots els professionals del sistema sanitari. Es preveu la difusió d’aquestes recoma-
nacions el darrer trimestre del 2018.

En tercer lloc, també es treballa en la definició de la cartera de serveis d’aten-
ció infantil i juvenil de cures pal·liatives i criteris d’atenció. Per tal d’implementar el 
model d’atenció integral a la població infantil i juvenil amb necessitats pal·liatives i 
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en situació de final de vida, s’està iniciant el treball de definir la cartera de serveis 
que han d’oferir atenció pal·liativa, així com establint la xarxa de centres que han 
d’atendre a aquesta població.

Paral·lelament, hi ha un grup de treball, amb professionals de diferents àmbits 
assistencials (hospitals, atenció primària, sociosanitari) que està definint els criteris 
i nivells de complexitat en l’atenció a la població infantil i juvenil que permetrà es-
tablir criteris de derivació entre nivells assistencials. La definició d’aquests criteris 
estarà disponible al darrer trimestre del 2018. La difusió i implementació d’aquests 
criteris es planteja com a activitat del 2019, mitjançant accions de sensibilització i 
formació per a professionals de pediatria dels diferents territoris.

També s’han incorporat, per tal d’avançar durant el 2018 en la millora de l’aten-
ció de les persones amb necessitat pal·liatives, alguns objectius vinculats a la qualitat 
assistencial a les persones amb necessitats pal·liatives i amb malaltia crònica avan-
çada. D’una banda s’ha inclòs un objectiu transversal comú a tots els territoris (àrea 
de gestió assistencial) per aconseguir que la taxa d’incidències en la prescripció far-
macèutica dels pacients amb malaltia crònica avançada se situï per sota de sengles 
valors màxims. I d’altra banda, als serveis sociosanitari s’ha posat com a objectiu 
transversal a les diferents línies de serveis assolir que en un determinat percentatge 
mínim de pacients, la valoració autodeclarada de la manera en què l’han ajudat a 
controlar o millorar el dolor sigui «perfecte», «molt bé» o «bé». Finalment, en els 
equips de suport hospitalaris i domiciliaris (UFISS i PADES) s’ha plantejat assolir 
que un determinat percentatge mínim d’episodis tinguin qualsevol dels diagnòstics 
secundaris informats amb el codi d’atenció pal·liativa (V66.7 de la CIM-9 MC o 
Z51.5 de la CIM10).

En darrer lloc s’ha establert que, de forma anual el darrer trimestre de l’any, quan 
hi ha la disposició de totes les bases de dades de l’any anterior, es realitzi una anàli-
si d’una bateria d’indicadors relacionats amb mortalitat, l’atenció a la malaltia cròni-
ca avançada i l’atenció pal·liativa i al final de la vida que permet veure l’evolució de 
les accions que es van realitzant. Els indicadors principals mesurats fan referència a: 
l’anàlisi dels serveis i unitats d’atenció pal·liativa, l’activitat dels serveis específics de 
cures pal·liatives, l’avaluació poblacional de les persones identificades amb malaltia 
crònica avançada, necessitats de cures pal·liatives i defuncions, i l’avaluació dels plans 
d’intervenció individuals compartits (PIIC) a persones amb malaltia crònica avançada.

Barcelona, 18 de setembre de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques de residència per a gent gran entre el 2011 i el 2017
314-00538/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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 314-00538/12, conjuntament amb les de número de tramitació 314-00539/12, 
314-00540/12, 314-00541/12, 314-00542/12, 314-00543/12, 314-00544/12, 314-
00545/12, 314-00546/12.

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

Us faig a mans el seguit de taules que responen al conjunt de preguntes que ens 
fèieu relacionades amb les places públiques i concertades de residència i centre de 
dia per a gent gran i que trobareu publicades al Mapa de Serveis socials del Depar-
tament en el qual no es publica informació desagregada per municipis.

Pel què fa a l’any 2011, les places públiques residencials de gent gran (s’hi in-
clouen concertades, col·laboradores, pròpies de Generalitat i ens Locals, programa 
de suport a l’acolliment residencial i places de llarga estada sociosanitària van ser: 

Places Places

Barcelona 24.138 Baix Llobregat 3.874

Girona 3.605

Lleida 2.993

Tarragona 4.171

Total 34.907

Les places públiques residencials de gent gran concertades a 2011 eren:

Places Places

Barcelona 4.785 Baix Llobregat 713

Girona 339

Lleida 535

Tarragona 937

Total 6.596

Les places de centre de dia per a gent gran concertades a 2011 van ser:

Places Places

Barcelona 278 Baix Llobregat 70

Girona 15

Lleida 0

Tarragona 75

Total 368

A 2012, les places públiques residencials de gent gran (inclouen concertades, 
col·laboradores, pròpies Generalitat i ens locals, programa de suport a l’acolliment 
residencial i places de llarga estada sociosanitària):

Places Places

Barcelona 23.806 Baix Llobregat 3.850

Girona 3.627

Lleida 2.950

Tarragona 4.401

Total 34.784
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Les places públiques residencials per a gent gran concertades a 2012 eren:

Places Places

Barcelona 4.974 Baix Llobregat 673

Girona 339

Lleida 549

Tarragona 1.047

Total 6.909

També, les places de centres de dia per a gent gran concertades a 2012:

Places Places

Barcelona 379 Baix Llobregat 40

Girona 15

Lleida 0

Tarragona 75

Total 469

A 2013, les places públiques residencials de gent gran (inclouen concertades, 
col·laboradores, pròpies Generalitat i ens locals, programa de suport a l’acolliment 
residencial i places de llarga estada sociosanitària)

Places Places

Barcelona 23.582 Baix Llobregat 3.785

Girona 3.699

Lleida 2.997

Tarragona 4.696

Total 34.974

Places públiques residencials de gent gran concertades a 2013:

Places Places

Barcelona 4.863 Baix Llobregat 673

Girona 339

Lleida 549

Tarragona 1.173

Total 6.924

Les places de centre de dia per a gent gran concertades a 2013:

Places Places

Barcelona 354 Baix Llobregat 40

Girona 15

Lleida 0

Tarragona 85

Total 454
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A 2014, les places públiques residencials de gent gran (inclouen concertades, 
col·laboradores, pròpies Generalitat i ens Locals, programa de suport a l’acolliment 
residencial i places de llarga estada sociosanitària i prestacions econòmiques vincu-
lades al servei (PEV):

Places Places

Barcelona 29.390 Baix Llobregat 4.646

Girona 4.132

Lleida 3.437

Tarragona 4.825

Total 41.784

Les places públiques residencials de gent gran concertades a 2014:

Places Places

Barcelona 4.721 Baix Llobregat 777

Girona 339

Lleida 549

Tarragona 1.138

Total 6.747

Les places de centre de dia per a gent gran concertades a 2014:

Places Places

Barcelona 354 Baix Llobregat 40

Girona 15

Lleida 0

Tarragona 85

Total 454

A 2015, les places públiques residencials de gent gran (inclouen concertades, 
col·laboradores, pròpies Generalitat i ens locals, programa de suport a l’acolliment 
residencial i places de llarga estada sociosanitària i prestacions econòmiques vincu-
lades al servei (PEV)

Places Places

Barcelona 30.145 Baix Llobregat 4.696

Girona 4.233

Lleida 3.484

Tarragona 4.870

Total 42.732
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Les places públiques residencials de gent gran concertades a 2015:

Places Places

Barcelona 4.719 Baix Llobregat 778

Girona 419

Lleida 549

Tarragona 1.138

Total 6.825

Les places de centre de dia per a gent gran concertades a 2015:

Places Places

Barcelona 452 Baix Llobregat 55

Girona 19

Lleida 56

Tarragona 204

Total 731

A 2016, les places públiques residencials de gent gran (inclouen concertades, 
col·laboradores, pròpies Generalitat i ens locals, programa de suport a l’acolliment 
residencial i places de llarga estada sociosanitària i prestacions econòmiques vincu-
lades al servei (PEV):

Places Places

Barcelona 30.881 Baix Llobregat 4.561

Girona 4.308

Lleida 3.670

Tarragona 4.984

Total 43.843

Les places públiques residencials de gent gran concertades a 2016:

Places Places

Barcelona 4.726 Baix Llobregat 575

Girona 419

Lleida 549

Tarragona 1.152

Total 6.846

Les places de centre de dia per a gent gran concertades a 2016:

Places Places

Barcelona 486 Baix Llobregat 55

Girona 59

Lleida 74

Tarragona 196

Total 815
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Amb tot, les dades a 2017 encara no estan actualitzades i us les farem arribar 
quan les tinguem.

Barcelona, 18 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 places 
concertades de residència per a gent gran entre el 2011 i el 2017
314-00539/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00538/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques de residència per a gent gran a l’Hospitalet de Llobregat, 
Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet entre el 
2011 i el 2017
314-00540/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00538/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
places concertades de residència per a gent gran a l’Hospitalet 
de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de 
Gramenet entre el 2011 i el 2017
314-00541/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00538/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques de residència per a gent gran al Baix Llobregat entre el 
2011 i el 2017
314-00542/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00538/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
concertades de residència per a gent gran al Baix Llobregat entre el 
2011 i el 2017
314-00543/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00538/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals que treballen en cadascuna de les residències 
públiques per a gent gran
314-00544/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00538/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
concertades de centres oberts a cada província
314-00545/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00538/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
concertades de centres oberts a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, 
Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
314-00546/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00538/12.



BOPC 160
28 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si usa el model de 
planificació dels serveis assistencials dissenyat per la Universitat 
de Barcelona i el Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa 
d’Epidemiologia i Salut Pública per a mitigar les epidèmies de grip
314-01012/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16803 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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 314-01012/12 us in-
formo del següent:

Durant la temporada 2015-2016 es va incorporar al Pla de vigilància de les infec-
cions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC), coordinat per l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT), un model predictiu de l’activitat gripal. Aquest 
model integra dades procedents de diverses fonts, tant de caràcter històric com re-
cent, i el seu objectiu és preveure amb dues setmanes d’antelació la intensitat de 
l’activitat gripal, tant per a la totalitat de Catalunya, com per a cada regió sanitària.

La grip és una infecció respiratòria aguda que cada any representa una important 
càrrega de malaltia. Les epidèmies anuals s’associen a un increment de les hospita-
litzacions i de la mortalitat en persones amb risc de presentar complicacions greus, 
així com un increment en la demanda de serveis assistencials.

La modelització geogràfica juga un paper important en la mitigació de l’impac-
te de les epidèmies estacionals de grip que, en coordinació amb les xarxes de vi-
gilància sentinella de la grip, pot ajudar a predir amb antelació l’activitat gripal, la 
qual cosa també pot ajudar a la millor planificació dels serveis. El model genera un 
informe setmanal amb els resultats de les prediccions a una i dos setmanes vista 
per Regió Sanitària i el mapatge de la intensitat d’activitat a nivell de comarca. La 
informació s’incorpora al full informatiu setmanal PIDIRAC per a la seva difusió.

El model predictiu de l’activitat gripal representa una eina útil malgrat la seva 
dificultat d’avaluació a causa de la complexitat inherent a la predicció del compor-
tament del virus gripal.

Barcelona, 18 de setembre de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments 
mensuals efectuats als centres especials de treball el 2018
314-01100/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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 
314-01100/12, conjuntament amb la de número de tramitació 314-01101/12, 314-
01102/12, 314-01103/12, 314-01104/12, 314-01105/12.

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

Primerament, us faig saber que en relació als pagaments acordats entre la Gene-
ralitat de Catalunya i els Centres Especials de treball, els pagaments mensuals que 
s’han efectuat durant l’any 2018 són, les següents:

– Subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb dis-
capacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball

– Subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de su-
port a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social 
de les persones amb discapacitat d’especial dificultat contactades en centres espe-
cials de treball.

Pel què fa a les subvencions destinades al foment de la integració laboral de per-
sones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de 
treball a data d’avui s’han abonat als centres especials de treball els pagaments cor-
responents a les següents mensualitats:

– Gener 2018, 5 de juliol de 2018, per un import de 2.573.100,87 euros.
– Febrer 2018, 13 de juliol de 2018, per un import de 2.947.052,27 euros.
– Març 2018, 24 de juliol de 2018, per un import de 2.599.690,29 euros.
– Abril 2018, per import de 2.628.353,38 €: estem treballant per poder fer el pa-

gament a finals del mes d’agost.
Per altra banda, les subvencions destinades a la realització d’accions relatives a 

les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament 
personal i social de les persones amb discapacitat d’especial dificultat contactades 
en centres especials de treball. El passat mes de juliol es va fer efectiu el pagament 
de la bestreta del 80% de l’atorgament d’aquestes subvencions per un import de 
8.127.512,71 euros, del total concedit de 10.159.390,88 euros.

També, en relació als Centres Especials de Treball el primer pagament es va efec-
tuar el dia 5 de juliol de 2018, i tots els centres especials de treball que ho han sol-
licitat i compleixen els requisits exigits en l’Ordre de Bases TSF/91/2017, han rebut 
els pagaments corresponents a les subvencions dels mesos de gener, febrer i març del 
2018 del Programa 2, així com la bestreta del 80% del total concedit del Programa 1.

Al publicar-se la convocatòria el proppassat dia 20 d’abril i finalitzar el termini 
de sol·licituds de les mensualitats de gener a març 2018 el dia 2 de maig i la sol·lici-
tud d’abril el dia 11 de maig, no es podia efectuar cap pagament durant els mesos de 
gener, febrer, març i abril de 2018.

A banda d’això, tornem a recordar que la principal causa del retard en el paga-
ment dels Centres Especials de Treball ha estat l’aplicació per part de l’Estat Espa-
nyol de l’article 155, Les entitats socials, han estat les més afectades per l’aplicació 
per part de l’Estat Español de l’article 155 ja que durant uns mesos va paralitzar 
l’actuació del Govern de la Generalitat, posant en risc serveis i programes socials i, 
fins i tot, la viabilitat d’existència de molts d’ells

La publicació de la Resolució TSF/764/2018, de 16 d’abril, de convocatòria per 
a la concessió de subvencions als centres especials de treball per a l’any 2018 i la 
posterior publicació de a Resolució TSF/1386/2018, de 22 de juny, d’ampliació de 
pressupost per tal de donar més cobertura a les subvencions adreçades als centres 
especials de treball.

La Resolució TSF/764/2018, de 16 d’abril, per la qual es va obrir la convocatòria 
per a la concessió de subvencions als centres especials de treball per a l’any 2018 es 
va publicar al DOGC i al BOE el dia 20 d’abril de 2018. Tanmateix, el 25 de juny de 
2018, es va publicar la Resolució TSF/1386/2018, de 22 de juny, per la qual s’amplia 
l’import màxim de la convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de subvencions 
dels programes 1 i 2 als centres especials de treball.
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Els terminis de presentació de les sol·licituds, d’acord amb la Resolució de con-
vocatòria, han estat els següents:

– Del 21 d’abril al 2 de maig de 2018 presentació de les sol·licituds corresponents 
a les subvencions dels mesos de gener, febrer i març 2018.

– De l’1 a l’11 de maig de 2018 presentació de les sol·licituds corresponents a la 
subvenció del mes d’abril 2018.

– De l’1 al 12 de juny de 2018 presentació de les sol·licituds corresponents a la 
subvenció del mes de maig 2018.

– I així successivament la presentació de les sol·licituds mensuals s’ha efectuat i 
s’efectuarà dins dels 8 primers dies hàbils del mes posterior a la prestació del servei.

Finalment, us informo, també que mitjançant resolució del Secretari General del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de data 20 de juny de 2018 es dis-
tribueix la quantitat de 341.824.454 euros de la següent manera:

– Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: 65.780.000,00 €
– Servei Públic d’Ocupació de Catalunya: 276.044.454,00 €
En relació amb els 65.780.000,00 €, la distribució seria la següent:
– 50.000.000 € destinats al pagament del 50% del SMI dels CET
– 12.000.000 € destinats a l’àmbit del cooperativisme.
– 3.780.000 € destinats a la promoció del treball autònom i economia social
Cal indicar que a banda de la dotació destinada als CET, aquests centres també 

poden accedir i accedeixen a diferents programes de Polítiques Actives d’Ocupació 
gestionats pel SOC, (276.044.454,00 €), la previsió dels quals seria la següent: 

Àmbit Programes Import

Serveis ocupacionals de 
l’àmbit de l’Orientació 
professional

Ubica’t 6.000.000,00

Enfeina’t 18.000.000,00

Accions d’orientació i acompanyament 
a la inserció 6.310.000,00

Programa d’orientació a les Oficines de 
Treball 6.049.670,00

Orientació a joves universitaris 1.900.000,00

Altres programes d’orientació 
professional 684.173,13

Subtotal 38.943.843,13 €

Serveis ocupacionals de 
l’àmbit de la Gestió de la 
col·locació en el mercat 
de treball

Intermediació laboral en Agències de 
col·locació 3.000.000,00

Subtotal 3.000.000,00 €

Serveis ocupacionals de 
l’àmbit de la Qualificació 
professional

Accions de formació d’oferta per a 
persones treballadores desocupades 
(FPO) 52.165.257,89

Formació en el sector aeronàutic 215.040,00

Nou Projectes Singulars 28.000.000,00

Formació professional per a l’ocupació 
(CIFO) 4.256.702,65

Formació professional sectorial 
i transversal per a persones 
treballadores ocupades (FPO) 35.540.000,00

Programa Apren.cat 500.000,00

Programa de formació amb compromís 
de contractació 3.040.000,00

Programa Forma i Insereix 440.000,00

Despeses de seguiment, avaluació, 
control i publicitat 3.475.485,33

Subtotal 127.632.485,87 €
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Àmbit Programes Import

Serveis ocupacionals 
de l’àmbit de Foment de 
l’ocupació

Incorporació de majors de 45 anys 300.000,00

Fem ocupació per a joves 3.800.000,00

Treball i formació (PANP, Dones, RGC, 
Col·lectius en risc) 30.937.000,00

Programa 30 Plus 14.950.000,00

Despeses de seguiment, avaluació, 
control i publicitat 500.000,00

Subtotal 50.487.000,00 €

Serveis ocupacionals de 
l’àmbit de la Promoció 
de la creació d’ocupació 
i el desenvolupament 
econòmic local i el 
foment de la contractació

Agents d’Ocupació i Desenvolupament 
Local 8.500.000,00

Projecte Treball als Barris 31.500.000,00

Projecte Treball a les 7 comarques 2.500.000,00

Programa de suport i acompanyament 
a la planificació estratègica 900.000,00

Projectes innovadors i experimentals 2.500.000,00

Subtotal 45.900.000,00 €

Serveis ocupacionals de 
l’àmbit de Foment de la 
mobilitat geogràfica

Formació en llengües estrangeres per 
a la mobilitat internacional 100.000,00

Subtotal 100.000,00 €

Modernització dels 
públics d’ocupació 

Programa d’Innovació i Modernització 4.158.122,91

Obres de reforma, vigilància i serveis 
informàtics 5.823.002,09

Subtotal 9.981.125,00 €

Total programació SOC 276.044.454,00 €

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 els centres especials 
de treball que encara no han rebut el pagament mensual el 2018
314-01101/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01100/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del retard 
en els pagaments mensuals als centres especials de treball
314-01102/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01100/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de les 
ordres relatives a les subvencions dels centres especials de treball el 
primer trimestre del 2018
314-01103/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01100/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de 
l’aportació de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals  
en concepte de formació, treball i modernització
314-01104/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01100/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la part de l’aportació 
de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals en concepte 
de formació, treball i modernització que es destina als centres 
especials de treball
314-01105/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01100/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits en 
la preinscripció per a assignar plaça als alumnes per al curs 2018-2019
314-01440/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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 314-01440/12 314-
01442/12, 314-01443/12, 314-01444/12, 314-01445/12, 314-01446/12, 314-01447/12, 
314-01448/12 i 314-01449/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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D’acord amb l’establert en la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual 
s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei 
d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments 
sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019:

«5 Criteris de prioritat, ordenació de les sol·licituds i procés d’assignació de places
5.1 Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, per ordenar les sol·li-

cituds i assignar els llocs escolars dels centres s’apliquen els criteris de prioritat 
que determina la normativa vigent. Aquests criteris poden ser específics, generals 
o complementaris i per a cada ensenyament es concreten en l’annex corresponent 
d’aquesta resolució.»

Els criteris aplicats per l’ordenació de les sol·licituds per al primer curs d’educa-
ció infantil de segon cicle per al curs 2018-2019 son els següents:

Criteris generals:
– Germans/es de l’alumne o alumna escolaritzats al centre.
– Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat 

del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora 
de fet.

– Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tu-
tora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima 
d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.

– Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o 
el germà o germana.

Criteris complementaris:
– L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.
– L’alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, 

endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
– El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats (en ensenyaments decla-

rats actualment gratuïts i universals) al centre per al qual es presenta la sol·licitud.
L’oferta de llocs escolars per grup en els ensenyaments d’educació infantil de se-

gon cicle i d’educació primària és de 25, amb la reserva de llocs escolars per alum-
nat amb necessitats específiques.

En el procés d’admissió per al curs 2018-2019, el 99,1% de les sol·licituds per al 
primer curs d’educació infantil de segon cicle, i el 97,6% de les sol·licituds per al pri-
mer curs d’Educació Secundària Obligatòria han estat ateses en algun dels centres 
educatius demanats per les famílies.

Curs
Total 

Sol·licituds
Sol·licituds adjudicades 

1a opció
Sol·licituds adjudicades 

Altres opcions
Sol·licituds adjudicades 

centre educatiu demanat

P3 67.854 63.757 93,96% 3.468 5,11% 67.225 99,07%

1er ESO 56.672 51.790 91,38% 3.550 6,26% 55.340 97,64%

Les sol·licituds que no poden ser ateses se’ls assigna un lloc escolar en un centre 
educatiu d’ofici. Totes les sol·licituds presentades son assignades a un centre educatiu 
del Servei d’Educació de Catalunya en el curs corresponent.

En el procés d’admissió per al curs 2018-2019, el 97,5% de les sol·licituds per al 
primer curs d’educació infantil de segon cicle, i el 95,3% de les sol·licituds per al pri-
mer curs d’Educació Secundària Obligatòria han obtingut un centre educatiu de pro-
ximitat.

La relació de sol·licituds de lloc escolar que sense haver demanat un centre edu-
catiu privat concertat se’ls ha assignat un lloc escolar en un centre educatiu privat 
concertat, és la següent: 
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Curs Municipi Districte Sol·licituds

P3 Barcelona Sant Andreu 1

El Masnou 3

Granollers 2

L’Hospitalet de Llobregat 10

Lloret de Mar 2

Manresa 1

Montcada i Reixac 1

Sant Cugat del Vallès 3

Sant Feliu de Llobregat 1

Santa Coloma de Farners 1

Terrassa 2

Viladecans 1

1er ESO Barcelona Horta - Guinardó 7

Barcelona Sant Andreu 1

Barcelona Sarrià - Sant Gervasi 6

Figueres 4

L’Arboç 1

L’Hospitalet de Llobregat 2

Mataró 2

Rubí 1

Sant Boi de Llobregat 3

Sant Feliu de Llobregat 2

Santa Eulàlia de Ronçana 1

Terrassa 1

D’acord amb l’establert en la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual 
s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei 
d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments 
sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019:

«12 Recursos i reclamacions
12.1 Contra els acords i les decisions sobre l’admissió d’alumnes en centres pú-

blics es pot interposar recurs d’alçada davant el director o directora dels serveis ter-
ritorials corresponents, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

12.2 Contra els acords i les decisions de les persones titulars dels centres privats 
concertats es pot presentar reclamació davant el director o directora dels serveis ter-
ritorials corresponents en el termini de tres dies, la resolució de la qual exhaureix 
la via administrativa.

12.3 Les persones interessades poden presentar reclamacions davant la comissió 
de garanties d’admissió en relació amb les decisions d’aquest òrgan que els afectin, 
en el termini de tres dies hàbils adjuntant la documentació acreditativa de les seves 
al·legacions, quan escaigui. Contra les decisions de la comissió de garanties d’ad-
missió es pot interposar recurs d’alçada davant el corresponent director o directora 
dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament, la resolució del qual posa 
fi a la via administrativa.

12.4 Contra les resolucions dels directors dels serveis territorials del Departa-
ment d’Ensenyament relatives a l’escolarització d’alumnes amb necessitats educati-
ves específiques, es pot presentar recurs d’alçada davant del director general d’Aten-
ció a la Família i Comunitat Educativa.
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12.5 Aquests recursos i reclamacions s’han de resoldre dins un termini que ga-
ranteixi l’escolarització adequada de l’alumne.»

Barcelona, 14 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
públiques i concertades per a educació infantil, primària i secundària 
ofertes per al curs 2018-2019
314-01441/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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 314-01441/12 lliuro, en 
suport digital USB, la informació sol·licitada mitjançant els fitxers següents:

1. Títol: «Places i alumnes matriculats. Educació Infantil. 18 07 2018-5.pdf»
Format: PDF
Mida: 3.719 kb
Última data i hora de modificació: 13.09.2018, a les 12:17 h

2. Títol: «Places i alumnes matriculats. Educació Primària. 18 07 2018-5.pdf»
Format: PDF
Mida: 8.708 kb
Última data i hora de modificació: 13.09.2018, a les 12:19 h

3. Títol: «Places i alumnes matriculats. ESO. 18 07 2018-5.pdf»
Format: PDF
Mida: 2.851 kb
Última data i hora de modificació: 13.09.2018, a les 12:20 h

Barcelona, 14 de setembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que 
tots els alumnes tindran plaça en una escola o un institut públics 
pròxims a llur domicili el curs 2018-2019
314-01442/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01440/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que s’han quedat sense plaça pública de P3 en un centre pròxim a 
llur domicili per al curs 2018-2019
314-01443/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01440/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que s’han quedat sense plaça pública de primer d’ESO en un centre 
pròxim a llur domicili per al curs 2018-2019
314-01444/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01440/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de P3 assignats a centres concertats per manca de places públiques 
de proximitat el curs 2018-2019
314-01445/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01440/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
de primer d’ESO assignats a centres concertats per manca de places 
públiques de proximitat el curs 2018-2019
314-01446/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01440/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les opcions que 
es dona a les famílies que s’han quedat sense plaça pública de 
proximitat el curs 2018-2019
314-01447/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01440/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
famílies a què els han assignat alguna de les places que van demanar 
en la preinscripció per al curs 2018-2019
314-01448/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01440/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de matrícula que no han obtingut cap assignació de plaça 
per al curs 2018-2019
314-01449/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01440/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la transferència 
de 20,4 milions d’euros a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
314-01590/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 
314-01590/12, us trameto, en annex, la informació facilitada per la Secretaria de 
Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació.

Barcelona, 14 de setembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència
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Annex
La partida pressupostària a què s’assignarà la transferència de 20,4 milions d’eu-

ros anunciada pel Govern i destinada a la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals correspon a l’aplicació PR12 D/870625000/5330/0000 Aportacions al fons 
patrimonial de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que és la 
partida per mitjà de la qual es transfereixen els recursos a la CCMA.

L’esmentada transferència no modificarà la previsió de dèficit de la Generalitat 
per al 2018 atès que els recursos que s’aporten a l’entitat procedeixen d’una transfe-
rència del Fons de contingència, els quals figuraven ja com una previsió de despesa 
dels pressupostos per al 2017 prorrogats per al 2018.

Cal precisar que es tracta d’una despesa imprevista atès que deriva d’una nor-
ma, la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del sector públic l’entrada en 
vigor de la qual és molt posterior a l’aprovació dels pressupostos per al 2017 que 
amb el canvi d’exercici es van prorrogar. Però sí que s’ha d’assenyalar que aquest 
canvi normatiu comportarà un augment de les despeses de la Corporació per la part 
d’IVA suportat que no es pugui repercutir no només per aquest exercici 2018 sinó 
per futurs exercicis.

Davant d’aquest fet, cal recordar que d’acord amb el principi de lleialtat institu-
cional previst a l’article 2 de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finan-
çament de les comunitats autònomes, caldrà que en la revisió del model de finança-
ment s’hi incorpori l’impacte negatiu per a les finances de la Generalitat de l’adopció 
d’aquest canvi legislatiu per part de l’Estat.

L’objectiu d’aquesta transferència és simplement el de subvenir a l’augment de 
les despeses que li ha comportat l’esmentada modificació de la legislació de l’Estat 
en matèria d’IVA, per tant per a l’entitat no contribueix a cap consolidació dels seus 
comptes atès que no li suposa la disposició de recursos addicionals per a la seva 
lliure disposició.

Antoni Molons i Garcia, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sobrecost 
provocat per l’encariment abusiu dels bolquers per a adults
314-01645/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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 314-01645/12 i 314-
01646/12 us informo del següent:

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

En data 26 de maig de 2016 la Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) va dictar resolució mitjançant la qual sancionava amb un total de 
128,8 milions d’euros a set empreses fabricants d’absorbents d’incontinència urinà-
ria per a adults i a la Federación Española de Fabricantes (FENIN) per una infracció 
única i continuada de l’article 1 de la Llei 16/1989 i de l’article 1 de la Llei de defen-
sa de la competència, és a dir, pràctiques restrictives de la competència.
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La resolució dictada per la CNMC ha estat objecte de recurs per part de les es-
mentades empreses sancionades davant la Secció Sisena de l’Audiència Nacional, 
motiu pel qual la citada resolució no és ferma. No obstant això, en data 21 de febrer 
de 2017 el Servei Català de la Salut (Departament de Salut) va comparèixer, com a 
part interessada, davant la Secció Sisena de l’Audiència Nacional en el recurs con-
tenciós administratiu esmentat per tal de mantenir la citada resolució i fer el segui-
ment del tema. En paral·lel ja s’han dictat dues sentències en aquests tema que con-
firmen la resolució impugnada.

El Departament de Salut, a través del CatSalut, està fent les gestions oportunes 
per encarregar un estudi acurat que mesuri el perjudici concret per tal de reclamar 
els danys i perjudicis soferts per les pràctiques col·lusòries entre fabricants i comer-
cialitzadors d’absorbents a què s’ha fet esment anteriorment. En primer lloc es pro-
duirà una reclamació extrajudicial i, si aquesta no és atesa, s’interposaran les opor-
tunes accions judicials.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interposició d’una 
reclamació jurídica pels danys econòmics patits per l’encariment 
abusiu dels bolquers per a adults
314-01646/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01645/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concurs per a 
readjudicar la gestió de cinc residències públiques de gent gran 
gestionades fins ara per la unió temporal d’empreses Ingesan-
Asproseat
314-01811/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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 314-01811/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01812/12, 314-
01813/12, 314-01814/12, 314-01815/12, 314-01816/12, 314-01817/12, 314-01818/12, 
314-01819/12 i 314-01820/12.

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.



BOPC 160
28 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 38

En relació al contracte de gestió de cinc residències públiques de gent gran que 
ens pregunteu, us faig saber que es tracta de dos expedients, un amb 2 lots (Exp. 
BE-2018-2710) i l’altre amb 3 (Exp. BE-2018-2711). El passat 30 de juliol es van pu-
blicar al perfil del contractant del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
els anuncis de licitació:

– Serveis socials per a la gestió de les residències i centres de dia per a gent gran 
Alchemika, Bon Pastor i Mossèn Vidal i Aunós, a Barcelona 

– 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 

La data d’obertura de pliques d’ambdues licitacions (Sobre B) s’ha previst pel dia 
21 de setembre d’enguany.

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
Moli - 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

Amb data 3 d’agost de 2017 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
va publicar al perfil del contractant la consulta preliminar al mercat amb relació a 
la licitació dels Serveis socials per a la gestió de les residències i centres de dia per 
a gent gran Alchemika, Bertran i Oriola, Bon Pastor i Mossèn Vidal i Aunós a Bar-
celona

La Direcció General de Protecció Social es va reunir a primers d’octubre amb la 
Coordinadora de les famílies de les 5 residències de gent gran i centre de dia gestio-
nades per la UTE - Ingesan Asproseat a fi d’analitzar les propostes de millora que es 
poguessin incorporar als plecs de prescripcions tècniques de les noves licitacions, i 
en el mes d’octubre de 2017 va iniciar els tràmits per la nova licitació dels contrac-
tes següents:

– BE 2017 4007 (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) 2 lots

– BE 2017 4013 (Serveis socials de gestió de les residències i centres de dia per a 
gent gran Alchemika, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós, a Barcelona) 3 lots.

Amb tot, però, mitjançant Acord del Ple del Senat de 27 d’octubre de 2017 es 
van aprovar les mesures requerides pel Govern de l’Estat a l’empara de l’art. 155 de 
la Constitució i com a conseqüència el Govern de l’Estat va decretar el cessament 
del President de la Generalitat de Catalunya, el Vicepresident i de tots els seus con-
sellers.
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Arran de la publicació del «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 Generalitat de Cataluña, auto-
rizadas 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», va ser necessari adaptar la tramitació dels expedients i les actuacions 
que es duien a terme en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que 
quedaven afectades per aquella disposició.

En aquest sentit, i d’acord amb les instruccions rebudes del Ministeri d’Ocupació 
i Seguretat Social i del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSI), la se-
cretaria general del Departament havia de supervisar i trametre totes les iniciatives 
que havien d’autoritzar o que s’havien de comunicar al Ministeri.

Les resolucions d’incoació dels contractes esmentats es van trametre per signa-
tura del MSSI en el mes de desembre de 2017 i el 3 de març de 2018 el Ministerio 
va autoritzar la seva signatura per part del Secretari General.

Els expedients de contractació s’havien tramitat de conformitat amb el Reial De-
cret Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sec-
tor públic (LCSP) vigent en aquell moment i s’hauria licitat en aplicació d’aquesta 
normativa, però, l’aprovació de la signatura de la resolució d’incoació amb tant de re-
tard va impossibilitar-ho. En efecte, mancava tramitar les resolucions d’aprovació de 
l’expedient, d’adjudicació i l’anunci de licitació, i tots aquests tràmits requerien l’au-
torització del MSSI. Resultava impossible, doncs, obtenir-ne l’autorització abans del 
dia 9 de març de 2018, data d’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic es-
panyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,  
de 26 de febrer de 2014 (LCSP)

D’acord amb això es van haver de refer els expedients per tal d’adequar-los a la 
LCSP, amb adaptació dels informes justificatius, plecs de clàusules administratives 
i plecs de prescripcions tècniques.

Amb la presa de possessió del nou Govern de la Generalitat es va poder agili-
tar, en el mes de juny passat la signatura de la resolució d’incoació dels expedients 
de contractació per part del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies. Els nous 
expedients de contractació són el BE-2018-2710, amb dos lots, corresponent al con-
tracte 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 residències i centres 
de dia per a gent gran Alchemika, Bon Pastor i Mossèn Vidal i Aunós.

En un altre ordre de coses, cal fer constar que la nova adjudicació es preveu es 
produeixi a finals de 2018 o a principis de 2019. La data real d’inici de l’execució 
per part del/s nou/s a adjudicatari/s dependrà de factors diversos com poden ésser el 
nombre d’ofertes que es presentin a les licitacions i que caldrà estudiar a fons per tal 
d’efectuar una bona valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació que figuren en 
els plecs, l’acreditació de la solvència dels proposats adjudicataris, –que pot demorar 
la tramitació–, la presentació de recursos...

Amb tot, però, i prèviament a l’elaboració dels plecs de gestió de les residències 
de gent gran, es va fer una consulta oberta al mercat amb la finalitat d’aconseguir la 
més àmplia participació de les parts interessades en la seva redacció. A conseqüèn-
cia d’aquest procés, es van rebre aportacions de diferents entitats i es van redactar 
els plecs amb aquelles observacions que es van considerar adients.

En aquests nous plecs, s’incideix en tots aquells aspectes que van generar alguna 
incidència en la gestió duta a terme en els darrers temps.

De manera paral·lela, però, us informo que la gestió temporal d’aquestes 5 resi-
dències s’està duent a terme mitjançant tramitació d’emergència d’acord amb el se-
güent requisit:



BOPC 160
28 de setembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 40

– Resolució de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de data 29 de 
juny de 2017 amb la que es va acordar la tramitació d’emergència de la contractació 
i totes les actuacions a dur a terme per prestar el servei social de gestió integral de 
la residència assistida i centre de dia per a gent gran Molí-Via Favència a Barcelona 
en relació amb la situació creada arran de l’acord de suspensió temporal de la pres-
tació del servei motivat per les greus irregularitats en la prestació del servei per part 
de la Ute Residència El Molí

Alhora, mitjançant resolució de la consellera de Treball, Afers Socials i Famí-
lies de data 6 de juliol de 2017 es va encarregar a Residencias Aidar, S.L.U (Grup 
Mutuam), amb NIF B62945860, el servei social de gestió integral de la residència 
esmentada, d’acord amb les condicions tècniques que figuraven annexades i per un 
import, referit a estada dia/usuari de 57,65 € en el cas de les places de residència, 
i de 24.52 € en el cas de les places de servei d’acolliment diürn (l’IVA no inclòs, 
d’ambdós mòduls és del 4%). Els efectes de l’encàrrec són des d’11 de juliol de 2017 
i fins a la resolució que acordi l’aixecament de la suspensió temporal de la prestació 
del servei motivat per les greus irregularitats en la prestació del servei per part de 
la UTE Residència El Molí o bé, en cas de confirmació de la mesura de suspensió 
temporal, fins a la formalització del contracte que es tramiti pel procediment ordi-
nari per a la prestació del servei

Per altra banda, i mitjançant resolució del conseller de Treball, Afers Socials i 
Famílies de data 5 de juny de 2018 es va acordar la tramitació d’emergència de les 
contractacions i totes les actuacions a dur a terme per prestar els serveis socials de 
gestió integral de les Residències i Centres de dia per a gent gran Alchemika, Bertran 
i Oriola, Bon Pastor i Mossèn Vidal i Aunós de Barcelona amb relació a la situació 
creada arran de la no continuïtat del servei per part de la UTE Ingesan - Asproseat a 
partir d’1 de juliol de 2018 que comportava una situació de perill per als usuaris que 
quedarien desatesos.

També, mitjançant resolució de 7 de juny de 2018 es va encarregar a Eulen Servi-
cios Sociosanitarios, SA, el servei social de gestió integral de la residència assistida 
i centre de dia per a gent gran Mossèn Vidal i Aunós a Barcelona, d’acord amb les 
condicions tècniques que figuraven annexades i per un import, referit a estada dia/
usuari de 56,20 € en el cas de les places de residència, i de 25,51 € en el cas de les 
places de servei d’acolliment diürn (l’IVA no inclòs, d’ambdós mòduls és del 4%).  
Els efectes de l’encàrrec eren des d’1 de juliol de 2018 i fins a la formalització del 
contracte que es tramités pel procediment ordinari per a la prestació del servei.

Mitjançant resolució de 8 de juny de 2018 es va encarregar, un cop es constituís 
l’entitat, a la Unió Temporal d’Empreses formada per les entitats, Lagunduz 2, S.L. 
i Fundació Salut i Comunitat, amb, el servei social de gestió integral de la residèn-
cia assistida i centre de dia per a gent gran Bon Pastor a Barcelona, d’acord amb les 
condicions tècniques que figuraven annexades i per un import, referit a estada dia/
usuari de 59,61 € en el cas de les places de residència, i de 27,88 € en el cas de les 
places de servei d’acolliment diürn (l’IVA no inclòs, d’ambdós mòduls és del 4%). 
Els efectes de l’encàrrec eren des d’1 de juliol de 2018 –o des de la constitució de la 
UTE si això fos posterior a aquesta data– i fins a la formalització del contracte que 
es tramités pel procediment ordinari per a la prestació del servei.

Així també, amb la resolució de 8 de juny de 2018 es va encarregar a Residència 
Tercera Edat l’Onada, SL, el servei social de gestió integral de la residència assistida 
i centre de dia per a gent gran Bertran i Oriola a Barcelona, d’acord amb les condi-
cions tècniques que figuraven annexades i per un import, referit a estada dia/usuari 
de 59,00 € en el cas de les places de residència, i de 26,50 € en el cas de les places de 
servei d’acolliment diürn (l’IVA no inclòs, d’ambdós mòduls és del 4%). Els efectes 
de l’encàrrec eren des d’1 de juliol de 2018 i fins a la formalització del contracte que 
es tramités pel procediment ordinari per a la prestació del servei.
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I, per últim, amb resolució de 8 de juny de 2018 es va encarregar a Eulen Servicios 
Sociosanitarios, SA, el servei social de gestió integral de la residència assistida i cen-
tre de dia per a gent gran Alchemika a Barcelona, d’acord amb les condicions tècni-
ques que figuraven annexades i per un import, referit a estada dia/usuari de 57,50 € en 
el cas de les places de residència, i de 24,25 € en el cas de les places de servei d’aco-
lliment diürn (l’IVA no inclòs, d’ambdós mòduls és del 4%). Els efectes de l’encàrrec 
eren des d’1 de juliol de 2018 i fins a la formalització del contracte que es tramités pel 
procediment ordinari per a la prestació del servei.

Alhora, els encàrrecs d’emergència per a la gestió de les cinc residències han es-
tat formulats en tots els casos a les entitats que van quedar en segon lloc en els pro-
cediments inicials de licitació. Amb caràcter general, cal preveure que les entitats 
compliran satisfactòriament amb els encàrrecs formulats. Si es detecten incidències 
en algun cas, seran inspeccionades i requerida la seva esmena.

Les avaries del sistema de climatització de la residència per a gent gran Alche-
mika des de la seva posta en marxa han estat resoltes a càrrec de la pròpia empresa 
constructora Ferrovial en base a la garantia d’obra, ja que la recepció de les obres es 
va realitzar al maig de 2015.

Aquest any, però, un dels circuits de la màquina refredadora de la instal·lació 
de clima s’espatllà definitivament sense opció a assumir-ho mitjançant la garantia 
d’obra.

El Departament va tramitar dos expedients de contractació menor per tal d’ade-
quar la màquina refredadora avariada, per un import total de 39.258,13 €, IVA ex-
clòs. L’empresa adjudicatària va iniciar el treballs el 7 d’agost i es preveu que fina-
litzin la segona setmana de setembre.

Tanmateix, davant la previsió d’altes temperatures, el Departament va encarre-
gar la instal·lació d’equips individuals provisionals per un import de 9.385,43 €, per 
tal de reduir el desconfort tèrmic fins a l’adequació definitiva de la màquina refre-
dadora. Aquests equips provisionals estan instal·lats i en funcionament des del pas-
sat 16 de juliol.

Per acabar us informo que s’han obert expedients sancionadors per abusos i/o 
maltractaments a:

1. OHL Servicios-Ingesan SAU y Asproseat, Associació Promotora de Serveis 
Especials i Atencions Terapèutiques UTE (UTE Residència Bon Pastor), entitat ges-
tora de l’establiment Residència assistida per a gent gran Barcelona - Bon Pastor. 
Expedient PS 18/2018. El 30 de juliol de 2018, el secretari general del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies va dictar resolució. L’entitat gestora ha presentat 
recurs d’alçada.

Aquests fets s’han posat en coneixement del Ministeri Fiscal.
– 2. OHL Servicios - Ingesan SAU Y Asproseat, Associació Promotora de Serveis 

Especials i Atencions Terapèutiques UTE (UTE Mossèn Vidal i Aunós), entitat ges-
tora de Residència assistida Mossèn Vidal i Aunós. Expedient PS 32/2018. El 15 de 
maig de 2018, es va incoar l’expedient sancionador. Està en tràmit.

Aquests fets s’han posat en coneixement del Ministeri Fiscal.

Barcelona, 12 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 el retard  
en el compliment dels compromisos adquirits per a la convocatòria 
del concurs per a readjudicar la gestió de cinc residències públiques 
de gent gran
314-01812/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01811/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes 
des de la incoació de l’expedient per a readjudicar la gestió de cinc 
residències públiques de gent gran gestionades fins ara per la unió 
temporal d’empreses Ingesan-Asproseat
314-01813/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01811/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació en la 
plataforma de contractació del concurs per a readjudicar la gestió de 
cinc residències públiques de gent gran gestionades fins ara per la 
unió temporal d’empreses Ingesan-Asproseat
314-01814/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01811/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de les 
correccions de les deficiències en el concurs per a readjudicar la 
gestió de cinc residències públiques de gent gran gestionades  
fins ara per la unió temporal d’empreses Ingesan-Asproseat
314-01815/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01811/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les correccions de 
les deficiències denunciades pels familiars dels residents de cinc 
residències públiques de gent gran gestionades per la unió temporal 
d’empreses Ingesan-Asproseat
314-01816/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01811/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte signat 
amb les empreses que gestionaran les cinc residències públiques 
de gent gran gestionades fins ara per la unió temporal d’empreses 
Ingesan-Asproseat
314-01817/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01811/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir que no es repetiran les deficiències de gestió de les cinc 
residències públiques de gent gran gestionades fins ara per la unió 
temporal d’empreses Ingesan-Asproseat
314-01818/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01811/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha pagat cap import 
perquè funcioni l’aire condicionat a la residència pública per a gent 
gran Alchemika
314-01819/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01811/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’expedients 
a les cinc residències públiques de gent gran gestionades per la unió 
temporal d’empreses Ingesan-Asproseat per abusos o maltractaments 
als residents
314-01820/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01811/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles que 
han tributat per l’impost de pisos buits
314-01822/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16532 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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 314-01822/12 us in-
formo del següent: 

Es detalla a continuació el nombre total d’habitatges buits (11.207) declarats pels 
contribuents com a no exempts en les autoliquidacions del model 510 de l’impost 
sobre habitatges buits corresponent a l’exercici 2017, relacionats amb municipis de-
finits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada, degudament desglossat 
per cadascun d’aquests municipis: 

Municipi Nombre d’habitatges

Abrera 5

Agramunt 23

Alcanar 85

Alcarràs 116

Alcoletge 18

Alella 3

Alguaire 7

Almacelles 38

Almenar 1

Almoster 1

Altafulla 32

Amposta 205

Anglesola 2

Arenys de Mar 20

Arenys de Munt 32

Argentona 9

Artesa de Segre 17

Badalona 413

Badia del Vallès 7

Balaguer 125

Banyoles 33
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Municipi Nombre d’habitatges

Barberà del Vallès 40

Barcelona 426

Begues 3

Bellpuig 4

Bellver de Cerdanya 1

Berga 22

Blanes 65

Cabrils 3

Calaf 25

Calafell 106

Caldes de Montbui 23

Caldes d’Estrac 3

Calella 38

Calldetenes 2

Cambrils 48

Canet de Mar 34

Canovelles 55

Cardedeu 14

Cardona 9

Castellar del Vallès 17

Castellbisbal 2

Castelldefels 27

Castelló d’Empúries 23

Castell - Platja d’Aro 6

Centelles 16

Cerdanyola del Vallès 20

Cervelló 18

Cervera 14

Constantí 23

Corbera de Llobregat 17

Cornellà de Llobregat 59

Cornellà del Terri 1

Cubelles 56

Cunit 29

El Masnou 3

El Palau d’Anglesola 2

El Papiol 8

El Perelló 7

El Prat de Llobregat 10

El Vendrell 146

Els Pallaresos 7

Esparreguera 32

Esplugues de Llobregat 17

Figueres 168

Flix 13

Gandesa 2

Gavà 27

Gelida 22

Girona 214

Gironella 3

Granollers 70

Guissona 18

Igualada 72
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Municipi Nombre d’habitatges

La Bisbal d’Empordà 31

La Canonja 6

La Garriga 22

La Llagosta 8

La Palma de Cervelló 6

La Pobla de Segur 6

La Roca del Vallès 5

La Selva del Camp 6

La Sénia 15

La Seu d’Urgell 22

L’aldea 29

L’arboç 14

Les Borges Blanques 8

Les Franqueses del Vallès 14

Les Masies de Voltregà 2

L’escala 6

L’Hospitalet de Llobregat 484

Llagostera 41

Llançà 53

Lleida 525

Lliçà d’Amunt 11

Lliçà de Vall 5

Llinars del Vallès 10

Lloret de Mar 234

Malgrat de Mar 31

Manlleu 55

Manresa 315

Martorell 34

Matadepera 4

Mataró 146

Miralcamp 11

Molins de Rei 5

Mollerussa 81

Mollet del Vallès 66

Montblanc 4

Montcada i Reixac 22

Montgat 3

Montmeló 2

Montornès del Vallès 15

Mont-roig del Camp 141

Mora d’Ebre 97

Mora la Nova 15

Navàs 24

Òdena 31

Olesa de Montserrat 26

Olot 118

Palafolls 19

Palafrugell 112

Palamós 18

Palau-solità i Plegamans 6

Pallejà 40

Parets del Vallès 4

Piera 46
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Municipi Nombre d’habitatges

Pineda de Mar 35

Polinyà 4

Porqueres 2

Premià de Dalt 5

Premià de Mar 7

Puigcerdà 7

Reus 377

Ripoll 22

Ripollet 28

Roda de Berà 31

Roquetes 13

Roses 41

Rubí 133

Sabadell 283

Sallent 60

Salou 71

Salt 230

Sant Adrià de Besòs 16

Sant Andreu de la Barca 22

Sant Andreu de Llavaneres 9

Sant Boi de Llobregat 53

Sant Carles de la Ràpita 335

Sant Celoni 36

Sant Climent de Llobregat 3

Sant Cugat del Vallès 9

Sant Esteve de Sesrovires 20

Sant Feliu de Guíxols 36

Sant Feliu de Llobregat 11

Sant Fost de Campsentelles 4

Sant Fruitós de Bages 10

Sant Joan de Vilatorrada 10

Sant Joan Despí 7

Sant Joan les Fonts 7

Sant Julia de Ramis 3

Sant Just Desvern 2

Sant Pere de Ribes 59

Sant Pol de Mar 4

Sant Quirze del Vallès 7

Sant Sadurní d’Anoia 11

Sant Vicenç de Castellet 75

Sant Vicenç de Montalt 2

Sant Vicenç dels Horts 19

Santa Bàrbara 12

Santa Coloma de Cervelló 1

Santa Coloma de Farners 49

Santa Coloma de Gramenet 275

Santa Coloma de Queralt 1

Santa Cristina d’Aro 16

Santa Llogaia d’Àlguema 1

Santa Margarida de Montbui 92

Santa Margarida i els Monjos 27

Santa Perpètua de Mogoda 14

Santa Susanna 1
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Municipi Nombre d’habitatges

Sarrià de Ter 2

Sentmenat 10

Sitges 10

Solsona 10

Sort 23

Súria 19

Tarragona 430

Tàrrega 105

Terrassa 426

Tiana 1

Tona 17

Tordera 132

Torelló 29

Torredembarra 44

Torrelles de Llobregat 9

Torroella de Montgrí 13

Tortosa 270

Tossa de Mar 2

Tremp 26

Ulldecona 120

Vallirana 21

Valls 114

Vic 96

Vielha e Mijaran 7

Vilablareix 1

Viladecans 25

Viladecavalls 3

Vilafant 1

Vilafranca del Penedès 88

Vilagrassa 1

Vilanova del Camí 53

Vilanova i la Geltrú 114

Vila-seca 38

Vilassar de Mar 3

Total general 11.207

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics 
destinats a pal·liar els efectes de la pobresa energètica el 2017
314-02052/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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 314-02052/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02053/12, 314-
02054/12, 314-02055/12 i 314-02056/12.
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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.

Us faig saber que el total de recursos econòmics que es van destinar durant l’any 
2017 a pal·liar els efectes de la pobresa energètica a Catalunya són els següents: 

Servei 
territorial

Total ajut 
aigua 

Total ajut 
gas

Total ajut 
llum

Total ajut 
gas/llum Totals 

Barcelona 1.344.417 757.168 2.057.576 171.595 4.330.755

Girona 285.546 228.071 349.067 45.668 908.352

Lleida 53.686 85.177 332.809 6.525 478.198

Tarragona 190.049 51.335 298.053 127.524 666.961

Terres de l’Ebre 26.691 11.636 49.418 321 88.066

Totals 1.900.388 1.133.387 3.086.923 351.633 6.472.331

Percentatges

Barcelona 71% 67% 67% 49% 67%

Girona 15% 20% 11% 13% 14%

Lleida 3% 8% 11% 2% 7%

Tarragona 10% 5% 10% 36% 10%

Terres de l’Ebre 1% 1% 2% 0% 1%

Totals 100% 100% 100% 100% 100%

Alhora, els usuaris que s’han beneficiat dels recursos econòmics destinats durant 
l’any 2017 a pal·liar els efectes de la pobresa energètica a Catalunya els trobareu a 
la taula següent: 

Territori Ajut aigua Gas Llum Gas/Llum 
Totals 

Beneficiari 

Barcelona 19.574 8.626 23.917 4.315 56.432

Girona 3.727 3.189 4.760 547 12.223

Lleida 1.792 1.229 3.966 54 7.041

Tarragona 5.289 520 4.070 1.124 11.003

Terres de l’Ebre 180 61 448 0 689

Totals 30.562 13.625 37.161 6.040 87.388

Percentatges

Barcelona 64% 63% 64% 71% 65%

Girona 12% 23% 13% 9% 14%

Lleida 6% 9% 11% 1% 8%

Tarragona 17% 4% 11% 19% 13%

Terres de l’Ebre 1% 0% 1% 0% 1%

Totals 100% 100% 100% 100% 100%

Fascicle segon
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Per altra banda, a continuació trobareu les famílies que s’han acollit a les ajudes 
del Govern per pal·liar els efectes de la pobresa energètica a Catalunya l’any 2017: 

Territori

Nombre 
famílies 

Urgència 
Aigua

Nombre 
famílies 

Urgència 
Gas 

Nombre 
famílies 

Urgència 
Llum

Nombre 
famílies 

Urgència 
Llum/Gas

Total 
Urgència

Barcelona 7.426 3.628 9.019 4.410 24.483

Girona 1.655 1.097 1.658 162 4.572

Lleida 546 379 1.360 22 2.307

Tarragona 1.513 258 1.348 335 3.454

Terres de l’Ebre 122 53 257 3 435

Totals 11.262 5.415 13.642 4.932 35.251

Percentatges

Barcelona 66% 67% 66% 89% 69%
Girona 15% 20% 12% 3% 13%

Lleida 5% 7% 10% 0% 7%

Tarragona 13% 5% 10% 7% 10%

Terres De l’Ebre 1% 1% 2% 0% 1%

Totals 100% 100% 100% 100% 100%

En un altre ordre de coses, en la taula adjunta hi trobareu les subvencions que es 
van atorgar l’any 2017 als ajuntaments i consells comarcals per pal·liar els problemes 
derivats de la pobresa energètica. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
mitjançant el Contracte Programa - Fitxa 1: Ajuts d’Urgència Social - Pobresa energè-
tica, de l’any 2017, ha finançat a les 107 Àrees Bàsiques de Serveis Socials les quanti-
tats següents: 

Servei territorial
Fitxa 1 Ajuts d’urgència  

social - Pobresa energètica

Barcelona 3.673.324

Girona 297.152

Lleida 547.369

Tarragona 470.435

Terres de l’Ebre 136.385

Totals 5.124.665

Percentatges

Barcelona 72%

Girona 6%

Lleida 11%

Tarragona 9%

Terres de l’Ebre 3%

Totals 100%

Finalment, us fem saber que no disposem d’informació del pagament directe de 
factures a les empreses subministradores per motius, entre d’altres, de l’article 20, 
del RD 897/2017, de Bo social.

Hi ha casos en què els ens locals se’n fan càrrec de la totalitat de les factures i 
altres en què, atesa la consideració de «consumidor en risc d’exclusió social», que 
comporta un major nivell de protecció, els ens locals només han de fer-se càrrec del 
50% de l’import de les factures. Així, tampoc tenim manera de diferenciar en quins 
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casos s’està pagant directament a la distribuïdora i en quins casos s’està pagant a la 
persona.

Barcelona, 14 de setembre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els usuaris 
beneficiats amb els recursos econòmics destinats a pal·liar els 
efectes de la pobresa energètica el 2017
314-02053/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02052/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
famílies que s’han acollit als ajuts per a pal·liar els efectes de la 
pobresa energètica el 2017
314-02054/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02052/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades als ajuntaments i els consells comarcals per a pal·liar els 
problemes derivats de la pobresa energètica el 2017
314-02055/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02052/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments de 
factures a les empreses subministradores de llum, gas i aigua per 
impagament dels usuaris el 2017
314-02056/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02052/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no s’han publicat els concursos públics per a gestionar les 
residències de Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós,  
i Alchemika, de Barcelona
314-02060/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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 
314-02060/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02061/12.

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 els anuncis de licitació dels contractes, a adjudicar en procedi-
ment obert (concurs públic) que ens pregunteu es van publicar al perfil del contrac-
tant del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el passat 30 de juliol. Pel 
que fa al retard en la publicació d’aquests anuncis cal tenir en compte el següent:

Amb data 3 d’agost de 2017 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
va publicar al perfil del contractant la consulta preliminar al mercat amb relació a 
la licitació dels Serveis socials per a la gestió de les residències i centres de dia per 
a gent gran Alchemika, Bertran i Oriola, Bon Pastor i Mossèn Vidal i Aunós a Bar-
celona (BE-2017-3353)

La Direcció General de Protecció Social es va reunir a primers d’octubre amb la 
Coordinadora de les famílies de les 5 residències de gent gran i centre de dia gestio-
nades per la UTE-Ingesan Asproseat a fi d’analitzar les propostes de millores que es 
poguessin incorporar als plecs de prescripcions tècniques de les noves licitacions i 
en el mes d’octubre de 2017 va iniciar els tràmits per la nova licitació dels contrac-
tes següents:

– BE 2017 4007 (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) 2 lots

– BE 2017 4013 (Serveis socials de gestió de les residències i centres de dia per a 
gent gran Alchemika, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós, a Barcelona) 3 lots.

Mitjançant Acord del Ple del Senat de 27 d’octubre de 2017 es van aprovar les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat a l’empara de l’art. 155 de la Constitució i 
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com a conseqüència el Govern de l’Estat va decretar el cessament del President de 
la Generalitat de Catalunya, el Vicepresident i de tots els seus consellers.

Arran de la publicació del Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, por el que se 
designa a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas diri-
gidas al Gobierno y a la Administración de la Generalitat 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 Constitu-
ción, va ser necessari adaptar la tramitació dels expedients i les actuacions que es 
duien a terme en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que quedaven 
afectades per aquella disposició.

En aquest sentit, i d’acord amb les instruccions rebudes del Ministeri d’Ocupació 
i Seguretat Social i del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSI), la se-
cretaria general del Departament havia de supervisar i trametre totes les iniciatives 
que havien d’autoritzar o que s’havien de comunicar al Ministeri.

Les resolucions d’incoació dels contractes esmentats es van trametre per signa-
tura del MSSI en el mes de desembre de 2017 i el 3 de març de 2018 el Ministerio 
va autoritzar la seva signatura per part del Secretari General.

Els expedients de contractació s’havien tramitat de conformitat amb el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic vigent en aquell moment i s’haurien licitat en aplicació d’aquesta nor-
mativa però l’aprovació de la signatura de la resolució d’incoació amb tant de retard 
va impossibilitar-ho. En efecte, mancava tramitar les resolucions d’aprovació de l’ex-
pedient, d’adjudicació i l’anunci de licitació, i tots aquests tràmits requerien l’auto-
rització del MSSI. Resultava impossible obtenir-ne l’autorització abans del dia 9 de 
març de 2018, data d’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de con-
tractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 (LCSP)

D’acord amb això es van haver de refer els expedients per tal d’adequar-los a la 
nova LCSP, amb adaptació dels informes justificatius, plecs de clàusules adminis-
tratives i plecs de prescripcions tècniques.

Amb la presa de possessió del nou Govern de la Generalitat es va poder agili-
tar, en el mes de juny passat la signatura de la resolució d’incoació dels expedients 
de contractació per part del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies. Els nous 
expedients de contractació són el BE-2018-2710, amb dos lots, corresponent al con-
tracte 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 residències i centres 
de dia per a gent gran Alchemika, Bon Pastor i Mossèn Vidal i Aunós.

Com ja s’ha comentat, actualment els dos expedients estan en fase de licitació, 
havent-se publicat els anuncis al perfil del contractant del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies el passat 30 de juliol.

Es tracta de dos expedients, a adjudicar en procediment obert. Un amb 2 lots 
(Exp. BE-2018-2710, 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’altre amb 3 (Exp. BE 2018 2711, corresponent al 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 Aunós). El passat 30 de juliol es van publicar al perfil del contrac-
tant els anuncis de licitació.

La nova adjudicació es preveu es produeixi a finals de 2018 o a principis de 
2019. La data real d’inici de l’execució per part del/s nou/s a adjudicatari/s depen-
drà de factors diversos com poden ésser el nombre d’ofertes que es presentin a les 
licitacions i que caldrà estudiar a fons per tal d’efectuar una bona valoració d’acord 
amb els criteris d’adjudicació que figuren en els plecs, l’acreditació de la solvència 
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dels proposats adjudicataris, –que pot demorar la tramitació–, la presentació de re-
cursos...

Barcelona, 12 de setembre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

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

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02060/12.

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

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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 
314-02062/12, conjuntament amb la de número de tramitació 314-02063/12.

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 seguit d’inspeccions que s’han fet a les residències de Ber-
tran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós i Alchemika de Barcelona són:

– A la Residència Betran i Oriala s’han realitzat durant el període del 2016 al 
2018, 8 visites d’inspecció.

– A la Residència Assistida per a Gent Gran Barcelona-Bon Pastor s’han realitzat 
durant el període del 2016 al 2018, 12 visites d’inspecció.

– A la Residència Mossèn Vidal i Aunós s’han realitzat durant el període del 
2016 al 2018, 4 visites d’inspecció

– A la Residència per a gent gran Alchemika s’han realitzat durant el període del 
2016 al 2018, 6 visites d’inspecció

Per altra banda, les mesures que s’han pres arrel de l’incompliment de les ràtios 
i les deficiències en l’atenció a les persones usuàries i les seves famílies de les resi-
dències de Betran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós i Alchemika de Bar-
celona són les següents:

A la Residència Bertran i Oriola: l’any 2017 s’ha dictat resolució d’un expedient 
sancionador
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A la Residència assistida per a gent gran Barcelona - Bon Pastor: l’any 2017 s’ha 
dictat resolució d’un expedient sancionador. L’any 2018 s’ha dictat resolució d’un 
expedient sancionador. S’han enviat advertiments a juliol de 2017 i juny de 2018

A la Residència Mossèn Vidal i Aunós: L’any 2018 s’ha iniciat un expedient san-
cionador. S’ha comunicat a Fiscalia. S’ha enviat advertiment en maig de 2018

A la Residència per a gent gran Alchemika: l’any 2017 s’ha dictat resolució d’un 
expedient sancionador.

Totes aquelles incidències detectades en aspectes relacionats amb ratios de per-
sonal i possibles deficiències en l’atenció a persones, han estat degudament inspec-
cionades i, en aquells casos en que ha resultat adient, s’han instruït els expedients 
sancionadors corresponents.

Per acabar, us faig saber que amb efectes d’1 de juliol de 2018, la gestió de les 
quatre residències ha estat encarregada amb caràcter d’urgència a les entitats que 
van quedar en segona posició en els procediments anteriors de licitació.

Barcelona, 12 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 
adoptades per l’incompliment de les ràtios i per les deficiències  
en l’atenció als usuaris de les residències de Bertran i Oriola,  
Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós, i Alchemika, de Barcelona
314-02063/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02062/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
només poden optar al Premi Joventut treballs escrits en català
314-02104/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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 314-02104/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02105/12, 314-
02106/12, 314-02107/12, 314-02108/12, 314-02109/12, 314-02110/12 i 314-02111/12.

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 Premi Joventut té com a funció principal reconèixer un tre-
ball acadèmic centrat en la realitat juvenil de Catalunya per tal de fomentar-ne l’es-
tudi, el coneixement i la seva transferència. És oportú ressaltar que aquest premi 
compta amb setze edicions i més de vint anys d’antiguitat i un gran reconeixement 
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en el sector de les polítiques de joventut. Al llarg de la seva història, els requisits 
lingüístics de participació han estat sempre els mateixos.

Alhora, l’Article 50.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull que els po-
ders públics han de protegir el català en tots els àmbits i sectors i n’han de fomentar 
l’ús, la difusió i el coneixement (principis que també s’han d’aplicar respecte a l’ara-
nès). I l’apartat segon d’aquest mateix article concreta que el Govern, les universitats 
i les institucions d’ensenyament superior, en l’àmbit de les competències respectives, 
han d’adoptar les mesures pertinents per a garantir l’ús del català en tots els àmbits 
de les activitats docents, no docents i de recerca.

Així, i per tal de donar compliment a l’obligació estatutària d’impulsar mesures 
de foment i difusió de la llengua catalana en l’àmbit de la recerca (un àmbit en el 
qual, cal recordar-ho, el seu ús continua presentant dèficits significatius), les bases 
reguladores del Premi Joventut estableixen que els treballs que hi optin s’han de pre-
sentar en català (veure la Resolució TSF/2886/2016, de 14 de desembre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per al suport a la recerca en matèria de joventut).

Per altra banda, us informo que el Govern no disposa d’informació sobre el nom-
bre d’alumnes que han presentat la seva tesi doctoral en català, castellà o anglès a 
Catalunya els anys 2016, 2017 i 2018. En aquest sentit, i d’acord amb el principi 
d’autonomia universitària, el Govern no intervé en la recollida i el tractament esta-
dístic de dades relacionades amb l’activitat acadèmica i/o de recerca que es fa des 
de les universitats. Per tant, caldria demanar les dades directament a les pròpies uni-
versitats que integren el sistema universitari català, si bé és possible que aquesta no 
sigui una informació que recullen i tracten de forma sistemàtica.

Amb tot, us informo que pel què fa a 2016 es van rebre 3 sol·licituds, dues en 
català i una en anglès. Aquesta convocatòria finalitzava a desembre de 2016 i es va 
atorgar el premi a 2017, per això no hi va haver nova convocatòria a 2017. Per la con-
vocatòria 2018, de moment, s’han registrat 3 sol·licituds. El termini per a la presen-
tació dels formularis de sol·licituds era fins el 14 de setembre, per això, hores d’ara, 
no disposem de la xifra.

En aquest sentit, el Govern no pot saber quantes persones haurien volgut optar 
al premi i han deixat de fer-ho perquè el seu treball no reunia els requisits (lingüís-
tics o d’altre tipus) establerts a les bases reguladores. Tanmateix, i en relació amb el 
requisit lingüístic exigit, cal aclarir que no implica una restricció a la participació, 
ja que res no impedeix presentar la traducció al català d’un treball, projecte o tesi 
escrit originàriament en una altra llengua.

Així doncs, la base 2.2 de la Resolució TSF/2886/2016 estableix com a requisit 
que els treballs, amb una extensió mínima de 50.000 paraules, han de ser originals, 
inèdits, en català i no premiats en altres concursos. Per tant, es poden fer traducci-
ons sense restriccions editorials, ja que no s’accepten articles ni capítols publicats 
amb anterioritat.

Aprofitem l’avinentesa per a fer saber que el Govern ha rebut una sola queixa for-
mal, presentada el dia 20/07/2018 a través de l’oficina virtual de tràmits. La queixa 
la formula la directora d’una tesi doctoral que mostra el seu desacord amb els requi-
sits lingüístics exigits per optar al Premi Joventut, requisits que qualifica d’il·legals 
i que considera que són una mostra de menyspreu als doctorands i a la feina dels 
directors/es de tesi. A banda d’aquesta queixa, no en consten d’altres.

A la resposta que l’Agència Catalana de la Joventut ha enviat a la persona que ha 
formulat aquesta única queixa, s’argumenta que els requisits lingüístics establerts a 
les bases reguladores no constitueixen, en cap cas, una il·legalitat. Així mateix, se li 
expliquen els motius pels quals s’inclouen aquests requisits a les bases i se li fa notar 
que no constitueixen un impediment a la participació de ningú, ja que no exclouen 
l’opció de presentar la traducció al català de treballs escrits originàriament en una 
altra llengua.
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Per acabar, us informem que la Secretaria d’Universitats i Recerca no ha partici-
pat en la definició del Premi Joventut.

Barcelona, 18 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’alumnes 
que han presentat la tesi doctoral en català del 2016 ençà i dels que 
han optat al Premi Joventut
314-02105/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02104/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que han presentat la tesi doctoral en castellà del 2016 ençà
314-02106/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02104/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que han presentat la tesi doctoral en anglès del 2016 ençà
314-02107/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02104/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que no s’han pogut presentar al Premi Joventut per haver fet la tesi 
doctoral en castellà o en anglès
314-02108/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02104/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes rebudes 
pels requisits per a optar al Premi Joventut del 2016 ençà
314-02109/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02104/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de la 
Secretaria d’Universitats i Recerca en la definició del Premi Joventut
314-02110/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02104/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració que la 
Secretaria d’Universitats i Recerca fa de la convocatòria del Premi 
Joventut per l’Agència Catalana de la Joventut
314-02111/12

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 16817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02104/12.

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.10. 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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.
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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 mecanismes de garantia del compliment 
dels principis ètics i professionals per alguns col·laboradors de la 
Corporació
322-00022/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.
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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 gestions per a l’ingrés de TV3 a la Unió 
Europea de Radiodifusió
322-00026/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.
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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 mesures adoptades davant les acusacions 
d’Albert Rivera en el programa Els matins de TV3 de mentir i 
manipular
322-00030/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament de l’extrema dreta
323-00036/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el programa Crims
323-00040/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la nova programació de TV3
323-00041/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 21.09.2018, DSPC-C 60.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

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

RETIRADA

Reg. 16713 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

25.09.2018

Retirada: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs.
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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 
accions empreses contra la tuberculosi bovina
311-00506/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 11415 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 20.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

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

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Las actividades e iniciativas que se han desarrollado desde el anunciado plan 

y el análisis de los resultados obtenidos.

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a minimitzar els efectes de la vespa asiàtica 
sobre l’apicultura i la biodiversitat
311-00527/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 11436 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 20.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández 

Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix 
l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta se-
güent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord 
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a 
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja 
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre 
aquest preocupant hoste.
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No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a 
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on 
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a 
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta 
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espè-
cies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.

Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres 
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’ecosis-
tema.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures concretes s’estan portant a terme per part del Departament de 

Territori i Sostenibilitat per minimitzar els efectes sobre l’apicultura i la biodiversitat?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, dipu-

tats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
pressupost destinat a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00528/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 11437 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 20.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández 

Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix 
l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta se-
güent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord 
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a 
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja 
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre 
aquest preocupant hoste.

No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a 
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on 
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a 
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta 
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espè-
cies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.

Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres 
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’ecosis-
tema.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin pressupost s’està dedicant a la lluita contra aquesta plaga i sobre quina 

partida pressupostària?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, dipu-

tats GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’avaluació de les mesures aplicades per a lluitar contra la vespa 
asiàtica
311-00529/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 11438 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 20.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández 

Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix 
l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta se-
güent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord 
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a 
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja 
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre 
aquest preocupant hoste.

No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a 
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on 
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a 
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta 
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espè-
cies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.

Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres 
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’ecosis-
tema.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’avaluació de les mesures aplicades i en quina mesura s’han reduït els 

danys a l’apicultura i al medi natural?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, dipu-

tats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
pronòstic respecte al control de la plaga de la vespa asiàtica
311-00530/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 11439 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 20.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández 

Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix 
l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta se-
güent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.
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La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord 
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a 
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja 
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre 
aquest preocupant hoste.

No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a 
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on 
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a 
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta 
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espè-
cies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.

Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres 
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’ecosis-
tema.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin pronòstic té l’espècie segons el Departament? Considera que les mesures 

que s’estan portant a terme a l’actualitat són les suficients per al control de la plaga 
i, en conseqüència, la reducció dels efectes sobre l’agricultura i el medi natural? Es 
preveu modificar l’actuació del Departament o incrementar les mesures de lluita i 
control de la plaga?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, dipu-

tats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
terminis de la col·laboració amb altres administracions i ens per a 
lluitar contra la vespa asiàtica
311-00531/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 11440 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 20.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández 

Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix 
l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta se-
güent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord 
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a 
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja 
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre 
aquest preocupant hoste.

No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a 
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on 
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a 
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta 
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espè-
cies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.
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Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres 
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’ecosis-
tema.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En quins terminis el Departament col·labora amb altres administracions i ens 

privats i públics, com ara la Diputació de Girona, els Consells Comarcals o els ajun-
taments?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, dipu-

tats GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
cooperació amb els propietaris d’explotacions agràries i apícoles  
per a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00532/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 11441 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 20.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, María del Camino Fernández 

Riol, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix 
l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta se-
güent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és originària de la Xina, el nord 
de l’Índia i Indonèsia. Aquesta espècie invasora va introduir-se a finals del 2004 a 
França a través del port de Bordeus i va arribar a Espanya el 2010. A dia d’avui ja 
s’ha establert en gairebé tot el nord de la Península Ibèrica. A l’abril de 2015 el Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va dissenyar un pla per combatre 
aquest preocupant hoste.

No és especialment agressiva per a les persones però és un problema greu per a 
l’apicultura, ja que aquesta vespa depreda sobre l’abella de la mel. En els països a on 
ja s’ha produït aquesta invasió l’activitat apícola està patint pèrdues. A més, com a 
conseqüència de la disminució de l’abella de la mel i altres pol·linitzadors, aquesta 
espècie suposa un efecte negatiu important sobre la producció agrícola de les espè-
cies que necessiten ser pol·linitzades com els ametllers i fruiters entre d’altres.

Cal tenir present, així mateix, l’efecte directe al medi natural en relació a d’altres 
espècies d’invertebrats autòctons, atès que es tracta d’un nou depredador a l’ecosis-
tema.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin tipus de cooperació s’ha establert amb els propietaris de les explotacions 

agràries, fructícoles i apícoles afectats? Reben o és previst que rebin alguna mena 
d’ajut per a la prevenció o compensació pels danys ocasionats?

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Francisco Javier Domínguez Serrano, María del Camino Fernández Riol, dipu-

tats GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
participació al Grup de Treball per a la Reforma del Finançament 
Autonòmic del Consell de Política Fiscal i Financera de les 
Comunitats Autònomes
311-00537/12

ANUNCI: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 12448 / Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Economia i Hisenda, 

25.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
José María Cano Navarro, diputado 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 Grupo de Trabajo para la Reforma de la Financiación Autonómi-
ca, anunciada por la Ministra de Hacienda, en el ámbito del Consejo de Política Fis-
cal y Financiera de las Comunidades Autónomas, en el que el Gobierno de España 
quiere impulsar la reforma de la financiación autonómica, recogiendo los trabajos 
técnicos encargados por el propio Consejo, y que contará con la presencia de una 
representación de cada Comunidad Autónoma.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene previsto el Departament d’Economia i Hisenda participar en el Grupo 

de Trabajo para la Reforma de la Financiación Autonómica?
– En caso afirmativo, ¿cuál será la representación por parte del Govern? ¿Cuál 

será la propuesta para la reforma de la financiación de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 23 de julio de 2018
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
participació al Grup de Treball per a la Reforma del Finançament 
Autonòmic per a coordinar la creació de tributs propis de les 
comunitats autònomes
311-00538/12

ANUNCI: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 12450 / Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Economia i Hisenda, 

25.09.2018

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
José María Cano Navarro, diputado 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 Grupo de Trabajo para promover la coordinación entre la Admi-
nistración del Estado y las comunidades en lo referente a la creación de tributos pro-
pios de las Comunidades Autónomas, aprobado en el seno del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene previsto el Departament d’Economia i Hisenda participar en el Grupo 

de Trabajo para promover la coordinación entre la Administración del Estado y las 
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comunidades en lo referente a la creación de tributos propios de las Comunidades 
Autónomas?

– En caso afirmativo, ¿cuál será la representación por parte del Govern? ¿Cuál 
será el posicionamiento del Departament en este ámbito?

Palacio del Parlamento, 23 de julio de 2018
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tracte 
de favor en el règim de visites d’Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül 
Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart als centres penitenciaris
311-00589/12

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 13766 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Assegura el Govern que Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep 

Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, 
interns a centres penitenciaris de Catalunya processats per rebel·lió i/o malversació 
en la causa especial instruïda pel Tribunal Suprem, no reben cap tracte de favor en 
relació al règim de visites?

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre màxim de visites autoritzades que poden rebre els interns  
a centres penitenciaris
311-00590/12

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 13767 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el número màxim de visites autoritzades que poden rebre els interns a 

centres penitenciaris catalans d’acord amb la normativa penitenciària?

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la condició 
d’autoritat a l’hora de fer una visita als centres penitenciaris de 
Catalunya d’acord a la normativa vigent
311-00591/12

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 13768 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– D’acord amb la normativa penitenciària quins càrrecs públics tenen la condi-

ció d’autoritat a l’hora de realitzar una visita als centres penitenciaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
programació de diverses activitats amb intens contingut polític 
separatista en la Universitat Catalana d’Estiu
311-00592/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 13775 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.09.2018

A la Mesa de la Afers Institucionals
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.

La Universitat Catalana d’Estiu de 2018 va iniciar les seves activitats el passat 5 de  
juliol amb la lliçó inaugural a càrrec del Sr. Aamer Anwar, advocat escocès de l’ex 
consellera Clara Ponsatí, fugada de la justícia. El 23 d’agost el president de la Gene-
ralitat Quim Torra en va fer la cloenda amb una conferència en què es va comprome-
tre a «fer real la república».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com valora el Govern de la Generalitat que la Universitat Catalana d’Estiu de 

2018, una oferta d’activitats de caire docent de nivell universitari sostinguda amb 
elevades subvencions públiques, hagi programat diverses activitats, entre d’altres la 
inauguració i la cloenda, amb un intens contingut polític separatista?

Palau del Parlament, 29 d’agost de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
indicis d’ús o difusió irregular de dades personals de reclusos dels 
centres penitenciaris de Lledoners, Mas d’Enric o Puig de les Basses 
que justifiquin l’inici actuacions pels serveis d’inspecció
311-00593/12

ANUNCI: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 14645 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.09.2018

A la Mesa de la Comissió de Justícia
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Constaba al departamento de Justicia indicios objetivos suficientes y razona-

bles de utilización y/o difusión irregular de datos personales por parte de los servi-
dores públicos de los centros penitenciarios de Lledoners, Mas d’Enric o Puig de les 
Basses para iniciar actuaciones contra los mismos por parte del servicio de inspec-
ción? En caso afirmativo, ¿cuáles? En caso negativo, ¿por qué se han iniciado esas 
actuaciones si el acceso a las fichas personales de reclusos puede ser necesario en 
el marco del ejercicio de las funciones propias de los servidores públicos de dichos 
centros penitenciarios?

Palacio del Parlamento, 04 de septiembre de 2018
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions amb 
relació a la candidatura de Barcelona-Pirineus als Jocs Olímpics 
d’Hivern
314-02393/12

FORMULACIÓ: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 16494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines son les accions que ha portat a terme el Govern de la Generalitat fins a 

data d’avui en relació a la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern de Barcelona-Pi-
rineus?

– Quins són els actors que prenen les decisions sobre la candidatura?
– Quin és el posicionament del Govern de la Generalitat respecte a aquesta can-

didatura?

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2018
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa per la qual 
les pistoles elèctriques Taser dels Mossos d’Esquadra no tenen un 
sistema automàtic d’enregistrament
314-02394/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Fa unes setmanes, el Cos de Mossos d’Esquadra va fer ús a Salt (Girona) d’una 
de les pistoles elèctriques Taser assignades a la policia autonòmica. El propi cos, 
analitzant la situació en què es va fer servir, va determinar que la utilització havia 
estat «correcta i absolutament proporcional», però al voltant d’aquells fets ens hem 
adonat de diverses qüestions que resulten certament preocupants. Perquè les pistoles 
elèctriques que varen ser comprades per la Generalitat de Catalunya no comptaven, 
tal i com havia determinat el Grup de Treball del Parlament de Catalunya sobre la 
utilització per la policia de les pistoles elèctriques amb un sistema de gravació auto-
màtica de l’actuació policial i la idoneïtat de l’ús de l’arma elèctrica. Es va al·legar un 
problema amb la licitació o amb les patents. I el fet greu és que en la primera vegada 
que s’utilitza a Catalunya una d’aquestes armes, no s’efectua la gravació correspo-
nent, necessària i obligada, per mandat parlamentari, pel sentit comú, i pels màxims 
organismes i entitats internacionals de drets humans.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per quina raó concreta no ha estat possible aconseguir que les pistoles elèctri-

ques disposin d’un sistema automàtic de gravació?

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa per la qual 
no s’ha informat el Parlament del fet que les pistoles elèctriques 
Taser dels Mossos d’Esquadra no tenen sistema automàtic 
d’enregistrament
314-02395/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Fa unes setmanes, el Cos de Mossos d’Esquadra va fer ús a Salt (Girona) d’una 
de les pistoles elèctriques Taser assignades a la policia autonòmica. El propi cos, 
analitzant la situació en què es va fer servir, va determinar que la utilització havia 
estat «correcta i absolutament proporcional», però al voltant d’aquells fets ens hem 
adonat de diverses qüestions que resulten certament preocupants. Perquè les pistoles 
elèctriques que varen ser comprades per la Generalitat de Catalunya no comptaven, 
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tal i com havia determinat el «Grup de Treball del Parlament de Catalunya sobre 
la utilització per la policia de les pistoles elèctriques» amb un sistema de gravació 
automàtica de l’actuació policial i la idoneïtat de l’ús de l’arma elèctrica. Es va al·le-
gar un problema amb la licitació o amb les patents. I el fet greu és que en la prime-
ra vegada que s’utilitza a Catalunya una d’aquestes armes, no s’efectua la gravació 
corresponent, necessària i obligada, per mandat parlamentari, pel sentit comú, i pels 
màxims organismes i entitats internacionals de drets humans.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per què no s’ha informat d’aquesta situació al Parlament, qui va donar, a tra-

vés del Grup de treball, les instruccions precises amb les que s’havia de produir la 
compra?

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de 
l’incompliment de les instruccions donades pel Parlament per a la 
compra de pistoles elèctriques Taser per als Mossos d’Esquadra
314-02396/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16581 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Fa unes setmanes, el Cos de Mossos d’Esquadra va fer ús a Salt (Girona) d’una 
de les pistoles elèctriques Taser assignades a la policia autonòmica. El propi cos, 
analitzant la situació en què es va fer servir, va determinar que la utilització havia 
estat «correcta i absolutament proporcional», però al voltant d’aquells fets ens hem 
adonat de diverses qüestions que resulten certament preocupants. Perquè les pistoles 
elèctriques que varen ser comprades per la Generalitat de Catalunya no comptaven, 
tal i com havia determinat el «Grup de Treball del Parlament de Catalunya sobre 
la utilització per la policia de les pistoles elèctriques» amb un sistema de gravació 
automàtica de l’actuació policial i la idoneïtat de l’ús de l’arma elèctrica. Es va al·le-
gar un problema amb la licitació o amb les patents. I el fet greu és que en la prime-
ra vegada que s’utilitza a Catalunya una d’aquestes armes, no s’efectua la gravació 
corresponent, necessària i obligada, per mandat parlamentari, pel sentit comú, i pels 
màxims organismes i entitats internacionals de drets humans.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina persona o òrgan administratiu concrets assumeixen l’incompliment de 

les instruccions donades pel Parlament?

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per 
a garantir l’enregistrament d’imatges quan els Mossos d’Esquadra 
facin servir les pistoles elèctriques Taser
314-02397/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Fa unes setmanes, el Cos de Mossos d’Esquadra va fer ús a Salt (Girona) d’una 
de les pistoles elèctriques Taser assignades a la policia autonòmica. El propi cos, 
analitzant la situació en què es va fer servir, va determinar que la utilització havia 
estat «correcta i absolutament proporcional», però al voltant d’aquells fets ens hem 
adonat de diverses qüestions que resulten certament preocupants. Perquè les pistoles 
elèctriques que varen ser comprades per la Generalitat de Catalunya no comptaven, 
tal i com havia determinat el «Grup de Treball del Parlament de Catalunya sobre 
la utilització per la policia de les pistoles elèctriques» amb un sistema de gravació 
automàtica de l’actuació policial i la idoneïtat de l’ús de l’arma elèctrica. Es va al·le-
gar un problema amb la licitació o amb les patents. I el fet greu és que en la prime-
ra vegada que s’utilitza a Catalunya una d’aquestes armes, no s’efectua la gravació 
corresponent, necessària i obligada, per mandat parlamentari, pel sentit comú, i pels 
màxims organismes i entitats internacionals de drets humans.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins passos s’han donat, a partir de la consciència que no seria possible la 

gravació automàtica, per garantir que efectivament es produís la gravació cada ve-
gada que es fessin servir?

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació donada 
als mossos d’esquadra per a garantir l’enregistrament d’imatges 
quan es facin servir les pistoles elèctriques Taser
314-02398/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Fa unes setmanes, el Cos de Mossos d’Esquadra va fer ús a Salt (Girona) d’una 
de les pistoles elèctriques Taser assignades a la policia autonòmica. El propi cos, 
analitzant la situació en què es va fer servir, va determinar que la utilització havia 
estat «correcta i absolutament proporcional», però al voltant d’aquells fets ens hem 
adonat de diverses qüestions que resulten certament preocupants. Perquè les pistoles 
elèctriques que varen ser comprades per la Generalitat de Catalunya no comptaven, 
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tal i com havia determinat el «Grup de Treball del Parlament de Catalunya sobre 
la utilització per la policia de les pistoles elèctriques» amb un sistema de gravació 
automàtica de l’actuació policial i la idoneïtat de l’ús de l’arma elèctrica. Es va al·le-
gar un problema amb la licitació o amb les patents. I el fet greu és que en la prime-
ra vegada que s’utilitza a Catalunya una d’aquestes armes, no s’efectua la gravació 
corresponent, necessària i obligada, per mandat parlamentari, pel sentit comú, i pels 
màxims organismes i entitats internacionals de drets humans.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina formació concreta s’ha donat al cos de mossos d’esquadra per revertir el 

problema que no es produís la gravació de manera automàtica, i garantir que efecti-
vament es produís la gravació cada vegada que es fessin servir?

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a assegurar que s’enregistrin imatges quan es facin 
servir les pistoles elèctriques Taser
314-02399/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Fa unes setmanes, el Cos de Mossos d’Esquadra va fer ús a Salt (Girona) d’una 
de les pistoles elèctriques Taser assignades a la policia autonòmica. El propi cos, 
analitzant la situació en què es va fer servir, va determinar que la utilització havia 
estat «correcta i absolutament proporcional», però al voltant d’aquells fets ens hem 
adonat de diverses qüestions que resulten certament preocupants. Perquè les pistoles 
elèctriques que varen ser comprades per la Generalitat de Catalunya no comptaven, 
tal i com havia determinat el «Grup de Treball del Parlament de Catalunya sobre 
la utilització per la policia de les pistoles elèctriques» amb un sistema de gravació 
automàtica de l’actuació policial i la idoneïtat de l’ús de l’arma elèctrica. Es va al·le-
gar un problema amb la licitació o amb les patents. I el fet greu és que en la prime-
ra vegada que s’utilitza a Catalunya una d’aquestes armes, no s’efectua la gravació 
corresponent, necessària i obligada, per mandat parlamentari, pel sentit comú, i pels 
màxims organismes i entitats internacionals de drets humans.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què es pensa fer a partir del fet objectiu que la primera vegada que es fa servir 

una pistola elèctrica a Catalunya no es produeix la gravació efectiva, per assegurar 
que en el futur es faci?

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de 
l’endarreriment de les obres per a l’entrada en funcionament  
dels jutjats 9 i 10 de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02400/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16738 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el motiu pel qual s’han endarrerit les obres necessàries per l’entrada en 

funcionament dels jutjats números 9 i 10 de Sabadell?

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2018
Rosa Maria Ibarra Ollé, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista  
per a la finalització de les obres dels jutjats 9 i 10 de Sabadell  
(Vallès Occidental)
314-02401/12

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 16739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la data prevista per la finalització de les obres necessàries pel funcio-

nament efectiu dels jutjats números 9 i 10 de Sabadell?

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2018
Rosa Maria Ibarra Ollé, Pol Gibert Horcas, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la substitució en 
funcions del director gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques
314-02402/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 16765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
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lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació al Servei d’Emergències Mèdiques: 
– Com s’ha decidit la substitució en funcions de la vacant del director gerent del 

Sistema d’Emergències Mèdiques que va deixar Joan Sala en abandonar el càrrec 
per ser fitxat per un grup mèdic privat?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Marta Ribas Frías, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la temporalitat 
de la substitució en funcions del director gerent del Sistema 
d’Emergències Mèdiques
314-02403/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 16766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació al Servei d’Emergències Mèdiques: 
– Quina temporalitat s’ha donat a aquesta substitució en funcions?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Marta Ribas Frías, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’elegir  
el director gerent del Servei d’Emergències Mèdiques
314-02404/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 16767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació al Servei d’Emergències Mèdiques: 
– Com té previst el departament elegir la nova persona que ocupi formalment 

aquest càrrec?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Marta Ribas Frías, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repetició del 
procés obert i àmpliament publicitat per a l’elecció del director 
gerent del Servei d’Emergències Mèdiques
314-02405/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 16768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació al Servei d’Emergències Mèdiques: 
– Es repetirà l’experiència de procés obert i àmpliament publicitat de l’anterior 

ocasió?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Marta Ribas Frías, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a elegir el màxim responsable del Servei d’Emergències Mèdiques
314-02406/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 16769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació al Servei d’Emergències Mèdiques: 
– Quan es té previst fer aquesta substitució o procediment per a l’elecció del nou 

o nova responsable màxim del SEM?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Marta Ribas Frías, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat del 
símbol polític de la pàgina 155 de l’agenda escolar de la Garrotxa  
del curs 2018-2019
314-02407/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 16839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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A l’agenda escolar de la Garrotxa 2018-19, a la pàgina 155, en comptes del nú-
mero apareix un llaç groc. Atès que aquesta agenda té el segell de la Generalitat de 
Catalunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina finalitat té aquest símbol polític a la pàgina 155?

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet que aparegui 
un símbol polític a la pàgina 155 de l’agenda escolar de la Garrotxa 
del curs 2018-2019 és la manera de vetllar per la neutralitat partidista 
en el sistema educatiu
314-02408/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 16840 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

A l’agenda escolar de la Garrotxa 2018-19, a la pàgina 155, en comptes del nú-
mero apareix un llaç groc. Atès que aquesta agenda té el segell de la Generalitat de 
Catalunya.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Creu el Departament d’Ensenyament que aquesta és la manera per vetllar per 

la neutralitat partidista al sistema educatiu de Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet que 
aparegui un símbol polític a la pàgina 155 de l’agenda escolar de 
la Garrotxa del curs 2018-2019 dona la raó a les sospites d’intent 
d’adoctrinament en el sistema educatiu
314-02409/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 16841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

A l’agenda escolar de la Garrotxa 2018-19, a la pàgina 155, en comptes del nú-
mero apareix un llaç groc. Atès que aquesta agenda té el segell de la Generalitat de 
Catalunya.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Creu el Departament d’Ensenyament que aquest tipus d’accions donen la raó a 

les sospites d’intent d’adoctrinament al sistema educatiu de Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que van rebre l’agenda escolar de la Garrotxa per al curs 2018-2019 i 
sobre el cost del tiratge de l’agenda
314-02410/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 16842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

A l’agenda escolar de la Garrotxa 2018-19, a la pàgina 155, en comptes del nú-
mero apareix un llaç groc. Atès que aquesta agenda té el segell de la Generalitat de 
Catalunya.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Aquestes agendes escolars van ser repartides a l’alumnat de nou centres públics 

i concertats de la Garrotxa. Quin és el nombre exacte d’alumnes als que es va fer 
arribar aquesta agenda? Quin és el cost total del tiratge d’aquesta agenda?

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de 
l’agenda escolar de la Garrotxa del curs 2018-2019 i si n’han fet  
de noves
314-02411/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 16843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

A l’agenda escolar de la Garrotxa 2018-19, a la pàgina 155, en comptes del nú-
mero apareix un llaç groc. Atès que aquesta agenda té el segell de la Generalitat de 
Catalunya.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ateses les diverses queixes per part de les famílies, van ser retirades aquestes 

agendes? Es va tornar a fer un tiratge sense el llaç groc? En cas afirmatiu, quin és el 
cost total del nou tiratge? Què s’ha fet amb les agendes retirades?

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el quadernet informatiu de l’Escola Marià Fortuny, de Reus 
(Baix Camp), del curs 2017-2018 obvia una de les llengües oficials  
i tracta l’espanyol com una llengua estrangera
314-02412/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 16844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Al «Quadernet Informatiu» del curs 2017-2018 de l’escola Marià Fortuny de 
Reus, al seu punt 4 diu «Cal que demaneu hora per escrit mitjançant l’agenda del 
vostre fill/a. A Educació Infantil, heu de demanar hora directament a la mestra. Si 
no parleu o enteneu el català cal que assistiu a l’entrevista acompanyats d’una per-
sona que pugui traduir. Si no coneixeu cap persona que us pugui fer de traductor/a 
informeu al tutor/a»

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què aquest quadernet obvia una de les llengües oficials de Catalunya, i trac-

ta l’espanyol com una llengua estrangera?

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no vetlla perquè les famílies puguin fer les reunions a l’Escola 
Marià Fortuny, de Reus (Baix Camp), en qualsevol de les llengües 
oficials
314-02413/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 16845 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Al «Quadernet Informatiu» del curs 2017-2018 de l’escola Marià Fortuny de 
Reus, al seu punt 4 diu «Cal que demaneu hora per escrit mitjançant l’agenda del 
vostre fill/a. A Educació Infantil, heu de demanar hora directament a la mestra. Si 
no parleu o enteneu el català cal que assistiu a l’entrevista acompanyats d’una per-
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sona que pugui traduir. Si no coneixeu cap persona que us pugui fer de traductor/a 
informeu al tutor/a»

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Atès l’escàndol que va suposar aquest paràgraf, l’escola Marià Fortuny va fer 

un comunicat (en espanyol i català) de rectificació i disculpes on s’afirmava que 
aquest paràgraf consta al quadernet des de fa tres anys. Per què el Departament 
d’Ensenyament no ha fet res per a vetllar que les famílies puguin fer les reunions 
amb qualsevol de les llengües oficials?

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les notificacions 
de l’autoritat laboral en els termes de l’article 40.2 de l’Estatut dels 
Treballadors amb relació als trasllats col·lectius i sobre els centres 
de treball donats de baixa en el període de l’1 d’octubre de 2017  
al 31 de juliol de 2018
314-02414/12

FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC

Reg. 16846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.09.2018

A la Mesa del Parlament
Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Relació de notificacions rebudes per part de l’Autoritat Laboral en els termes 

que indica l’article 40.2 de l’Estatut dels Treballadors «relatives a l’inici de períodes 
de consultes i posicions de les parts després de la seva conclusió» en el període 1 
d’octubre de 2017 a 31 juliol de 2018.

– Causes que s’expressen per justificar els trasllats col·lectius en les referides no-
tificacions pel període 1 d’octubre de 2017 a 31 de juliol de 2018.

– En atenció a les notificacions referenciades, número de treballadors i treballa-
dores afectades mes a mes i amb concreció de la causa, pel període 1 d’octubre de 
2017 a 31 de juliol de 2018.

– Pel període 01.10.2017 de 2017 a 31.07.2018 relació de centres de treball donats 
de baixa. Identificant si la causa de la baixa és trasllat o finalització de l’activitat.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC
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