BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · segon període · número 173 · dilluns 15 d’octubre de 2018

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.25. Preguntes al Govern
1.25.05. Preguntes orals en el Ple
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques dirigides al
col·lectiu LGTBI
310-00022/12
Substanciació

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del Cos de
Mossos d’Esquadra
310-00031/12
Substanciació

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la neutralitat dels centres
escolars
310-00032/12
Substanciació

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els Mossos d’Esquadra
310-00033/12
Substanciació

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
310-00034/12
Substanciació

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de la seguretat
que fa el Departament d’Interior
310-00035/12
Substanciació

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada de la simbologia
franquista de les places i els carrers
310-00036/12
Substanciació

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada de dipòsits de
les principals entitats bancàries a l’octubre del 2017
310-00037/12
Substanciació

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pressió política que va
provocar el trasllat d’empreses i bancs fora de Catalunya
310-00038/12
Substanciació

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el retorn dels drets dels
treballadors públics
310-00039/12
Substanciació

14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00013/12
Substanciació
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00014/12
Substanciació

15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
317-00015/12
Substanciació

15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els
darrers esdeveniments polítics
317-00016/12
Substanciació

15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00018/12
Substanciació

15

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els
darrers esdeveniments polítics
317-00019/12
Substanciació

15

1.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import assignat a la Generalitat en
el conveni de col·laboració amb el Ministeri de Foment per al lloguer, la rehabilitació
i la regeneració i renovació urbanes
314-00608/12
Resposta del Govern

16

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

16

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

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’herències intestades
rebudes per la Generalitat els darrers tres anys
314-01331/12
Resposta del Govern

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tipus d’immobles d’herències
intestades rebuts per la Generalitat
314-01332/12
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha subhastat immobles provinents d’herències intestades del setembre del 2016 ençà
314-01333/12
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels recursos obtinguts de subhastar immobles provinents d’herències intestades
314-01334/12
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos provinents
d’herències intestades que la Generalitat ha cedit a entitats socials o ajuntaments
per a lloguer social
314-01335/12
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos que la Generalitat ha cedit a entitats socials o ajuntaments per a lloguer social
314-01336/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa Neometal s’ha posat
en contacte amb la Generalitat per a fer exploracions i prospeccions per a extreure
minerals del Parc Natural de l’Alt Pirineu
314-01603/12
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Ajuntament d’Alt Àneu (Pallars
Sobirà) s’ha posat en contacte amb la Generalitat amb relació al projecte d’extracció de minerals del Parc Natural de l’Alt Pirineu
314-01604/12
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa Neometal ha demanat permís d’investigació minera per a fer sondatges al Parc Natural de l’Alt Pirineu
314-01605/12
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la Direcció General
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial amb relació al permís per a la investigació
minera al Parc Natural de l’Alt Pirineu
314-01606/12
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’extracció de minerals
del Parc Natural de l’Alt Pirineu
314-01607/12
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment de l’acord de 10
d’octubre de 2017 sobre l’adhesió a les actuacions i activitats de l’entitat Taula per
la Democràcia i sobre la justificació d’absències del personal
314-01716/12
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a donar
compliment a l’acord de 10 d’octubre de 2017 sobre l’adhesió a les actuacions i
activitats de l’entitat Taula per la Democràcia i sobre la justificació d’absències del
personal al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
314-01717/12
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la defensa del projecte de condicionament a tren tramvia de la línia ferroviària de les comarques tarragonines davant
del Ministeri de Foment
314-01723/12
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com es defensa el projecte de condicionament a tren-tramvia de la línia ferroviària de les comarques tarragonines davant del Ministeri de Foment
314-01724/12
Resposta del Govern

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el traspàs de la línia ferroviària de
les comarques tarragonines quan es posi en funcionament la variant entre Vandellòs
(Baix Camp) i la Secuita (Tarragonès)
314-01725/12
Resposta del Govern

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de convocar una reunió
del Consell Català de la Mobilitat per a avaluar el futur de la línia ferroviària de les
comarques tarragonines
314-01726/12
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el condicionament com a tren tramvia de la línia ferroviària de les comarques tarragonines
314-01727/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la determinació de les condicions
de la integració del sistema tramviari d’acord amb l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona i els ajuntaments afectats
314-01728/12
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques de promoció del
transport públic ferroviari i el millorament de la mobilitat que es fan a les comarques tarragonines
314-01729/12
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de reducció de la vulnerabilitat i de les emissions de gasos amb efecte d’ hivernacle que s’adopten a les
comarques tarragonines
314-01730/12
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les disposicions sobre millores
d’infraestructura o de gestió en el sistema ferroviari i tramviari que estableix el Pla
territorial parcial del Camp de Tarragona
314-01731/12
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el projecte de condicionament
a tren tramvia de la línia ferroviària de les comarques tarragonines és una qüestió
prioritària a negociar amb el Govern de l’Estat
314-01732/12
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desafectació de la línia ferroviària
de les comarques tarragonines a partir de l’entrada en funcionament de la variant
entre Vandellòs (Baix Camp) i la Secuita (Tarragonès)
314-01733/12
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals ha proposat
al major Josep Lluís Trapero que es tornés a fer càrrec del comandament del Cos
de Mossos d’Esquadra
314-01737/12
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si va valorar el fet que el major Josep Lluís Trapero estigués processat quan li va proposar que es tornés a fer càrrec
del comandament del Cos de Mossos d’Esquadra
314-01738/12
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la preparació de la defensa del
major Josep Lluís Trapero en el procés penal en les millors condicions
314-01739/12
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’oferir als agents dels
Mossos d’Esquadra processats unes condicions laborals adequades per a preparar llur defensa
314-01740/12
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que els agents dels Mossos d’Esquadra processats puguin dedicar la jornada laboral a preparar llur defensa
314-01741/12
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que es fa càrrec dels
honoraris i la minuta de la defensa del major Josep Lluís Trapero
314-01742/12
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació del Departament d’Interior en la defensa penal del major Josep Lluís Trapero
314-01743/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incoació d’un expedient sancionador al major Josep Lluís Trapero amb relació als delictes de què l’acusa l’Audiència Nacional
314-01744/12
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan pensa el conseller d’Interior
ordenar al director general de la Policia que impulsi un expedient sancionador contra el major Josep Lluís Trapero
314-01745/12
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons jurídiques per les quals
alguns consells comarcals han retirat la gestió del servei de menjador escolar a
diverses associacions de pares d’alumnes del Gironès, el Pla de l’Estany, el Baix
Empordà i el Ripollès
314-01756/12
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les associacions de pares d’alumnes de les comarques gironines a les quals s’ha retirat la gestió del servei de menjador escolar
314-01757/12
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de suplir la gestió del
servei de menjador escolar que feien algunes associacions de pares d’alumnes de
les comarques gironines
314-01758/12
Resposta del Govern

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar els mateixos
criteris d’adjudicació de la gestió del servei de menjador escolar a totes les associacions de pares d’alumnes
314-01759/12
Resposta del Govern

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha informat les associacions de
pares d’alumnes de les conseqüències de l’aplicació de la Llei de contractes del
sector públic sobre la gestió del servei de menjador escolar
314-01760/12
Resposta del Govern

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les associacions de pares d’alumnes no poden gestionar el servei de menjador escolar per l’aplicació de la Llei de
contractes del sector públic
314-01761/12
Resposta del Govern

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de convocatòria de la
Junta de Seguretat de Catalunya
314-02116/12
Resposta del Govern

34

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.25. Preguntes al Govern
2.25.05. Preguntes orals en el Ple
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la segregació escolar
310-00021/12
Retirada

35

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada de simbologia
franquista de places i carrers
310-00023/12
Decaïment

35

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el diàleg bilateral amb el
Govern espanyol
310-00024/12
Decaïment
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals
310-00025/12
Decaïment

35

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques digitals
310-00026/12
Decaïment

35

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos destinats al
Museu de Lleida
310-00027/12
Decaïment

36

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Barcelona Mobile World Capital
310-00028/12
Decaïment

36

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dispositiu de seguretat
dels mesos d’estiu
310-00029/12
Retirada

36

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de places residencials per a la gent gran
310-00030/12
Decaïment

36

3. Tramitacions en curs
3.25. Preguntes al Govern
3.25.05. Preguntes orals en el Ple
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del Cos de
Mossos d’Esquadra
310-00031/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la neutralitat dels centres
escolars
310-00032/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els Mossos d’Esquadra
310-00033/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
310-00034/12
Anunci: Xavier García Albiol, del SP PPC

38

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de la seguretat
que fa el Departament d’Interior
310-00035/12
Anunci: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

38

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada de la simbologia
franquista de les places i els carrers
310-00036/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

39

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada de dipòsits de
les principals entitats bancàries a l’octubre del 2017
310-00037/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

39

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pressió política que va
provocar el trasllat d’empreses i bancs fora de Catalunya
310-00038/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el retorn dels drets dels
treballadors públics
310-00039/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

40

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els
darrers esdeveniments polítics
317-00019/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

40

3.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades
i previstes per a gestionar el problema d’acreció crònica de la platja de Sa Riera a
Begur (Baix Empordà)
311-00556/12
Anunci: David Bertran Román, del GP Cs

41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions desenvolupades per a protegir el litoral de projectes urbanístics de construcció d’habitatges
de segona residència i d’hotels
311-00588/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP

41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les presumptes irregularitats comeses pel director del Servei Català de Meteorologia en l’adjudicació
de projectes
311-00608/12
Anunci: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó per la qual no
va sol·licitar al Ministeri de Foment les mesures de desviament bonificat de vehicles
pesants pel tram de l’autopista AP-2 entres Soses i les Borges Blanques
311-00612/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP

42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de sol·licitar
al Govern de l’Estat l’ampliació de la bonificació de l’autopista AP-2 entre les Borges
Blanques i l’accés a la carretera N-240
311-00613/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP

43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els problemes tècnics
que justifiquen el manteniment del trànsit pesant per la carretera N-240 entre Lleida
i les Borges Blanques
311-00614/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP

44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les motivacions econòmiques o socials que justifiquen el manteniment del trànsit pesant per la carretera
N-240 entre Lleida i les Borges Blanques
311-00615/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP

45

3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball
a les granges d’Osona entre el 2014 i el 2017
314-02438/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball
a les granges del Pla d’Urgell entre el 2014 i el 2017
314-02439/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball
a les granges de la Segarra entre el 2014 i el 2017
314-02440/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball
a les granges del Bages entre el 2014 i el 2017
314-02441/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball
a les granges de la Selva entre el 2014 i el 2017
314-02442/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball
a les granges de la Garrotxa entre el 2014 i el 2017
314-02443/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball
a les granges del Gironès entre el 2014 i el 2017
314-02444/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball
a les granges de l’Alt Empordà entre el 2014 i el 2017
314-02445/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dimensionament del dispositiu
preparat per a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Barcelona
314-02447/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dimensionament del dispositiu
preparat per a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Barcelona en comparació
amb els d’altres esdeveniments multitudinaris
314-02448/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de dissenyar i aprovar el dispositiu policial preparat per a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a
Barcelona
314-02449/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de què disposava el Cos
de Mossos d’Esquadra amb relació a les concentracions de la Via Laietana de Barcelona i dels voltants del Parlament de l’1 d’octubre de 2018
314-02450/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que els responsables
d’informació del Cos de Mossos d’Esquadra van fer a les xarxes socials de la convocatòria de manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Barcelona
314-02451/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la direcció política del Cos de
Mossos d’Esquadra manté que l’operatiu per a la manifestació de l’1 d’octubre de
2018 a Barcelona estava ben dimensionat i ajustat a les previsions
314-02452/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els patrullers de seguretat ciutadana que van arribar al Parlament l’1 d’octubre de 2018 cap a les nou del vespre
314-02453/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mossos d’esquadra que es
van posar a disposició dels comandaments en veure als mitjans de comunicació
la situació de llurs companys en la concentració davant del Parlament la nit de l’1
d’octubre de 2018
314-02454/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que els comandaments
operatius van haver d’esperar per a tenir l’autorització per a dispersar els manifestants que volien entrar al Parlament l’1 d’octubre de 2018
314-02455/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va demanar suport a algun cos policial
de l’Estat amb motiu de les manifestacions a la Via Laietana de Barcelona i al Parlament de
l’1 d’octubre de 2018
314-02456/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de detencions fetes l’1
d’octubre de 2018 arran de les manifestacions en el primer aniversari del referèndum
314-02457/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents ferits durant les manifestacions de l’1 d’octubre de 2018 a Barcelona
314-02458/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denegació de peticions d’intervenció formulades pels comandaments operatius sobre el terreny amb motiu de les
manifestacions convocades entre el 29 de setembre i el 2 d’octubre de 2018
314-02459/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peticions d’intervenció dels
comandaments operatius sobre el terreny fetes amb motiu de les manifestacions
convocades entre el 29 de setembre i el 2 d’octubre de 2018
314-02460/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació prèvia relativa a les
manifestacions del 29 de setembre de 2018 a Barcelona de què disposava la direcció política del Cos de Mossos d’Esquadra
314-02461/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com es va dimensionar
l’operatiu policial per a garantir el dret de manifestació sense conflictes el 29 de
setembre de 2018 a Barcelona
314-02462/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als comandaments responsables de l’operatiu sobre el terreny amb relació a les manifestacions
del 29 de setembre de 2018 a Barcelona
314-02463/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impediment «de facto» del dret de
manifestació d’un sindicat policial el 29 de setembre de 2018 a Barcelona
314-02464/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació de què disposava el
Cos de Mossos d’Esquadra amb relació a la voluntat d’alguns assistents a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Girona de llançar-los pintura o altres elements
314-02465/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de revisar les motxilles
a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Girona
314-02466/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions que van rebre els
agents dels Mossos d’Esquadra amb relació al llançament d’objectes a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Girona
314-02467/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

Taula de contingut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació a què la direcció política
del Cos de Mossos d’Esquadra va sotmetre els agents de l’operatiu de la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Girona
314-02468/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat d’agents dels Mossos
d’Esquadra de l’operatiu de Girona per a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018
a Barcelona
314-02469/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la fallida de la secció
de crèdit de la Cooperativa de l’Aleixar (Baix Camp)
314-02470/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la fallida de la secció
de crèdit de la Cooperativa de l’Aleixar (Baix Camp)
314-02471/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a gestionar la situació derivada de la fallida de la secció de crèdit de la Cooperativa de l’Aleixar
(Baix Camp)
314-02472/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment dels dipòsits de la
secció de crèdit de la Cooperativa de l’Aleixar (Baix Camp)
314-02473/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb les altres administracions per a donar resposta a la situació derivada de la fallida de la secció
de crèdit de la Cooperativa de l’Aleixar (Baix Camp)
314-02474/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si informarà el Parlament sobre
les accions per a fer front a la situació derivada de la fallida de la Cooperativa de
l’Aleixar (Baix Camp)
314-02475/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les zones afectades per l’eruga
asiàtica
314-02476/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a controlar o eliminar l’eruga asiàtica
314-02477/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per a fer front a
l’eruga asiàtica
314-02478/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb les altres administracions per a fer front a l’eruga asiàtica
314-02479/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment interanual de la desocupació a Lleida
314-02480/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’increment interanual
de la desocupació a Lleida
314-02481/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

Taula de contingut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions de desenvolupament
econòmic previstes per a compensar l’increment de la desocupació a Lleida
314-02482/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació del nivell d’inversió
pública i d’infraestructures bàsiques a Lleida, l’Alt Pirineu i Aran
314-02483/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la davallada demogràfica i de renda
per càpita als territoris de Lleida, el Pirineu i Aran
314-02484/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls dels sectors estratègics
de les comarques rurals
314-02485/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a erradicar el
cranc blau
314-02486/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis científics per a trobar
solucions efectives contra la plaga del cranc blau
314-02487/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les zones més afectades pel cranc
blau
314-02488/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes negatius del cranc blau
en els ecosistemes
314-02489/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de coordinació entre
les administracions i els sectors afectats pel cranc blau
314-02490/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació econòmica prevista
per a la lluita contra el cranc blau
314-02491/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obtenció de llicències de pesca
esportiva per al cranc blau
314-02492/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans per a solucionar l’endeutament de la Corporació de Salut Maresme - La Selva
314-02493/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les millores de les instal·lacions de
l’Hospital de Sant Jaume de Calella (Maresme)
314-02494/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de les especialitats
mèdiques entre els hospitals de Calella i Blanes i el tractament de malalts de llarga estada
314-02495/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25.

Preguntes al Govern

1.25.05.

Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
polítiques dirigides al col·lectiu LGTBI
310-00022/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 10.10.2018, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació
del Cos de Mossos d’Esquadra
310-00031/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 10.10.2018, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la
neutralitat dels centres escolars
310-00032/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 10.10.2018, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els Mossos
d’Esquadra
310-00033/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 10.10.2018, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Policia
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
310-00034/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 10.10.2018, DSPC-P 21.

1.25.05. Preguntes orals en el Ple
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió
de la seguretat que fa el Departament d’Interior
310-00035/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 10.10.2018, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada
de la simbologia franquista de les places i els carrers
310-00036/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 10.10.2018, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada
de dipòsits de les principals entitats bancàries a l’octubre del 2017
310-00037/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 10.10.2018, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pressió
política que va provocar el trasllat d’empreses i bancs fora de
Catalunya
310-00038/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 10.10.2018, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el retorn
dels drets dels treballadors públics
310-00039/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 10.10.2018, DSPC-P 21.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00013/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 10.10.2018, DSPC-P 21.

1.25.05. Preguntes orals en el Ple
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00014/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 10.10.2018, DSPC-P 21.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política i social
317-00015/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 10.10.2018, DSPC-P 21.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00016/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 10.10.2018, DSPC-P 21.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00018/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 10.10.2018, DSPC-P 21.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00019/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 10.10.2018, DSPC-P 21.

1.25.05. Preguntes orals en el Ple
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1.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import assignat
a la Generalitat en el conveni de col·laboració amb el Ministeri de
Foment per al lloguer, la rehabilitació i la regeneració i renovació
urbanes
314-00608/12
Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Amb relació a la pregunta escrita amb número de tramitació 314-00608/12, i per
tal de complementar la resposta donada el passat 23 de juliol, us adjunto l’annex que
s’esmenta a la resposta indicada.
Barcelona, 1 d’octubre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
Annex
Pla Estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la
regeneració i renovació urbana 2013-2016. Aportacions per programes.
Concepte

Fons de la
Generalitat

Fons de l’Estat

Generalitat+
Estat

Programes
socials/ajuts al
lloguer

85.661.551,61€ 44.463.937,29€ 130.125.488,90€

Foment del parc
públic d’habitatge
de lloguer
Rehabilitació

37.740.994,78 €
10.479.594,91€

Regeneració i
renovació urbanes

5.861.120,67€

Altres

16.871.539,35€

Total

156.614.801,32€

1.067.107,52€ 38.808.102,30€
0,00€ 10.479.594,91€

%
Generalitat

65,83%

97,25%
100,00%

4.723.055,19€

10.584.175,86€

55,38%

0,00€

16.871.539,35€

100,00%

50.254.100,00€ 206.868.901,32€

75,71%

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de les
subscripcions a revistes científiques del 2015 al 2017
314-00654/12
Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, en data 13 de setembre de 2018 es va registrar al Parlament la resposta a les
preguntes escrites 314-0654/12 i 314-0655/12 (número de registre 16139). Per tal
d’ampliar i complementar aquesta resposta adjuntem la informació que figura en el
document annex.
Barcelona, 03 d’octubre de 2018
Ernest Maragall i Mira, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència
1.25.15. Preguntes per escrit
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Annex
Annex a la resposta amb núm. de tramitació 314-00654/12. Dades de les
subscripcions a revistes científiques del 2015 al 2017
Presidència
Títol subscripcions revistes científiques
Revista de museologia
Revista Estudis d’Història Agrària
Revista Hispania
Revista Historia Social
Revista Spagna Contemporanea
Revista Afers
Revista L’Avenç
Revista Ayer
Revista Historia del Presente
Revista de Història Contemporania
Revista Ipmark
Revista Sistema Tributario
Revista Derecho Ambiental
Revista Derecho Penal
Revista Española Derecho Administrativo
Revista quincenal fiscal
Revista actualitat admva.juris.doctr.revistas
Revista actualitat civil jurisprudència i doctrina
Revista actualitat i relacion es laborales,
jurisprudència doctrina
Revista la Llei penal
Revista relacions laborals
Revista Protocolo
Revista Contratación Administrativa
Revista General de Derecho Administrativo
Revista General de Derecho Constitucional
Revista General de Derecho Europeo
Revista General de Derecho Público Comparado
Revista General de Derecho Penal
Revista Harvard

2015
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2016

2017

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

Justícia
Títol subscripcions revistes científiques
Renovació base de dades Laleydigital doctrina
Renovació base de dades Sepin Cronus
Renovació subscripció revistes electròniques
Renovació subscripció revistes electròniques
de Criminologia i Justícia Penal
Subscripció Base de dades La Ley digital
Subscripció Revista Jurídica de Catalunya
Subscripció revistes Marcial Pons
Subscripció Ebsco Criminal Justice Abstracts
wih full text
Subscripció Ebsco Sage Criminology Journals
Subscripció revista Práctica Tribunales
Subscripció BDD Tirant online Premium
Subscripció revista Teoría y Derecho
Subscripció revista Derecho y Salud

1.25.15. Preguntes per escrit

2015

2016

2017

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives
plantejades per a centralitzar les subscripcions a revistes
científiques
314-00655/12
Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’herències intestades rebudes per la Generalitat els darrers
tres anys
314-01331/12
Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-01331/12 fins a
la 314-01335/12, 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 informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
El dret a succeir de la Generalitat de Catalunya es regula per la Llei 10/2008, del
10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. La
Generalitat de Catalunya, en compliment d’aquesta normativa, succeeix les persones
amb veïnatge civil català que moren sense hereus testamentaris i legals, i actua com
hereva intestada per tal d’exercir una important funció social com és la de destinar
el cabal relicte a entitats i institucions beneficiàries de caràcter assistencial o cultural i a polítiques d’habitatge social. Per tant, tots els béns que hereta la Generalitat
de Catalunya de forma abintestada es troben afectats a les finalitats que determina
la normativa successòria catalana.
El Decret 145/2017, de 26 de setembre, és la norma reglamentària que regula les
actuacions administratives per a què la Generalitat de Catalunya sigui declarada hereva intestada i la gestió i distribució d’aquestes herències tenint en compte el règim
d’autonomia econòmica de què es gaudeix.
S’adjunta un quadre annex (1) en el qual es detallen els causants respecte dels
quals la Generalitat de Catalunya ha estat declarada hereva intestada amb fermesa
per un auto judicial o per resolució administrativa, des de l’1 de gener de 2015 fins
el 25 de maig de 2018.
Així, dels causants respecte dels quals la Generalitat de Catalunya ha estat declarada hereva intestada en els darrers tres anys, han passat a ser propietat de la
Generalitat els immobles que es fan constar en el quadre (2). Respecte d’aquests
immobles que estan inscrits a nom de la Generalitat de Catalunya, es fa constar la
seva tipologia.
Des de setembre de 2016, la Generalitat ha realitzat dues subhastes:
Una subhasta de 3 d’immobles procedents de l’herència intestada dels germans
Anlló, situats tots ells a Sant Feliu de Guíxols, en data 20 de juliol de 2017. Dels
1.25.15. Preguntes per escrit
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immobles només es va adjudicar un per un import de 79.500,00 €, que per la seu
mal estat i característiques de construcció no es va poder destinar directament a habitatge social.
Una altra en data 5 de juliol de 2018, de 47 immobles procedents d’herències intestades a diversos municipis de Catalunya, dels quals es van adjudicar 27 immobles
per un import de 3.819.659 €. L’import de la venda d’aquests immobles es destinarà
íntegrament a polítiques d’habitatge social.
D’acord amb la normativa successòria catalana, només quan l’herència és líquida
en la seva totalitat i la Junta d’Herències n’aprova els comptes, es quan es pot procedir a distribuir l’import resultant del total del cabal relicte, tenint en compte els
criteris legals i territorials que determina la normativa.
En aquest sentit, pel que fa a l’immoble adjudicat en la subhasta de data 20 de
juliol de 2017, atès que l’herència de la qual prové la finca, no és líquida en la seva
totalitat i per tant, encara no poden ser aprovats els comptes de la mateixa per part
de la Junta d’Herències, resta pendent de distribució l’import obtingut per l’alienació d’aquest immoble juntament amb la resta de béns que formin el cabal relicte
d’aquesta herència. Per tant, un cop sigui liquida l’herència i s’hagin aprovat els
comptes es procedirà a la seva distribució, d’acord amb els procediments establerts
en la normativa, i es destinarà a les finalitats socials, culturals i al compliment de
polítiques d’habitatge social, que estableix la normativa successòria catalana.
Pel que fa als imports obtinguts en la subhasta celebrada el 5 de juliol de 2018,
es destinaran íntegrament a polítiques d’habitatge social. Del total import obtingut
3.819.659€, es podran destinar immediatament 2.897.399€ atès que corresponen a
la venda d’immobles que provenen d’herències els comptes de les quals ja poden ser
aprovats. La resta, 922.260€, es destinarà a l’esmentada finalitat quan les herències de les que provenen siguin totalment líquides i se’n puguin aprovar els comptes.
Des de la formalització del Protocol de Col·laboració signat amb la Generalitat
de Catalunya (el departament de Governació i el de la Vicepresidència) i el Tercer
Sector, relatiu als habitatges que provenen de les herències intestades i del conveni
entre la Direcció general del Patrimoni i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, signat en data 28 de juliol de 2017, aquest Govern ha donat un impuls a la promoció,
directe o indirecte, de les polítiques d’habitatge social, a través de les finques urbanes que provenen de les herències intestades.
En aquest sentit, també en el nou Decret 145/2017, de 26 de setembre de les actuacions de les herències intestades a Catalunya que s’ha aprovat en aquesta darrera
legislatura, s’ha distingit per primer cop, en quan a la gestió dels béns immobles heretats, entre el procediment a seguir pel que fa a les finques urbanes que preferentment han de ser destinades a polítiques d’habitatge social i el procediment per a la
resta d’immobles que han de ser alienats d’acord amb els procediments establerts a
la normativa patrimonial de la Generalitat de Catalunya.
Tenint en compte que la normativa successòria catalana estableix com a beneficiaris de les herències intestades els establiments d’assistència social o les
institucions de cultura, i per tal de donar compliment a les previsions de l’esmentat
Protocol i Conveni, la Generalitat de Catalunya està en tràmits d’adjudicar 17 finques urbanes a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per tal que es destinin a la
finalitat habitacional que preveu el Conveni. D’altra banda, s’està treballant en l’anàlisi de 12 finques més que també podrien ser idònies per ser destinades a habitatge
social a través d’aquest Conveni.
Barcelona, 1r d’octubre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tipus d’immobles
d’herències intestades rebuts per la Generalitat
314-01332/12
Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01331/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha
subhastat immobles provinents d’herències intestades del setembre
del 2016 ençà
314-01333/12
Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01331/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels
recursos obtinguts de subhastar immobles provinents d’herències
intestades
314-01334/12
Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01331/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos
provinents d’herències intestades que la Generalitat ha cedit a
entitats socials o ajuntaments per a lloguer social
314-01335/12
Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01331/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos
que la Generalitat ha cedit a entitats socials o ajuntaments per a
lloguer social
314-01336/12
Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01336/12 us informo del següent:
La Generalitat de Catalunya té 724 habitatges cedits a entitats socials o ajuntaments per a lloguer social.
Barcelona, 1 d’octubre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa
Neometal s’ha posat en contacte amb la Generalitat per a fer
exploracions i prospeccions per a extreure minerals del Parc Natural
de l’Alt Pirineu
314-01603/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació
314-01603/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-001604/12 a 314001607/12.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
L’empresa Neometal Spania SL ha contactat amb el Departament d’Empresa i
Coneixement, com a òrgan substantiu, i amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, com a òrgan ambiental que ha d’emetre l’informe ambiental sobre la sol·licitud de permís d’investigació.
L’Ajuntament d’Alt Aneu i la Generalitat han mantingut contacte en el marc de
la tramitació de la sol·licitud de drets miners, ja que en aquests casos els ajuntaments
participen en determinats tràmits, com la informació pública.
Neometal Spania SL ha sol·licitat un permís d’investigació minera, fet que ha generat el corresponent expedient de tramitació administrativa.
La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial només donarà el
permís d’investigació minera Neometal Spania SL si compleix amb tots els requisits
que estableix la normativa minera i si el Departament de Territori i Sostenibilitat
emet el preceptiu i vinculant informe favorable al projecte de restauració i demés
mesures ambientals legalment requerides.
1.25.15. Preguntes per escrit

21

BOPC 173
15 d’octubre de 2018

La investigació o l’aprofitament del tungstè (o wolframi), així com d’altres minerals considerats estratègics, són positives, sempre i quan es compleixin tots els requeriments socials i ambientals que assegurin la mínima afecció al territori. En
aquest cas, la sol·licitud en tràmit és per un permís d’investigació i, per tant, una
concessió d’explotació derivada del permís d’investigació requeriria la tramitació
d’un nou expedient, dret miner que no comporta un aprofitament. No obstant, aquest
Departament sempre treballa i actua d’acord amb els interessos i la voluntat del territori; motiu pel qual, la Conselleria d’Empresa i Coneixement actuarà d’acord amb
la sensibilitat territorial.
Barcelona, 27 de setembre de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Ajuntament d’Alt
Àneu (Pallars Sobirà) s’ha posat en contacte amb la Generalitat amb
relació al projecte d’extracció de minerals del Parc Natural de l’Alt
Pirineu
314-01604/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01603/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’empresa
Neometal ha demanat permís d’investigació minera per a fer
sondatges al Parc Natural de l’Alt Pirineu
314-01605/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01603/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial amb relació
al permís per a la investigació minera al Parc Natural de l’Alt Pirineu
314-01606/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01603/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte
d’extracció de minerals del Parc Natural de l’Alt Pirineu
314-01607/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01603/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment de
l’acord de 10 d’octubre de 2017 sobre l’adhesió a les actuacions i
activitats de l’entitat Taula per la Democràcia i sobre la justificació
d’absències del personal
314-01716/12
Proponent: Joan García González, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-01716/12/12
i 314-01717/12, atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a
informacions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable, s’ha
considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.
En data 10 d’octubre de 2017 el Govern va acordar:
1. Prendre coneixement de l’adhesió a la mobilització convocada per la Taula per
la Democràcia del dia 3 d’octubre, tot respectant el dret de cada treballadora i treballador a decidir lliurement la seva participació o no a l’aturada de tot el dia.
2. Considerar justificades i amb caràcter recuperable les absències del personal
de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic produïdes el 3 d’octubre.
3. Establir el termini de 4 mesos per a recuperar les absències esmentades.
No es té constància de l’incompliment del posicionament fixat en l’Acord de Govern. En conseqüència, esdevé innecessari prendre mesures en aquest sentit.
Barcelona, 4 d’octubre de 2018
Jordi Puigneró Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
previstes per a donar compliment a l’acord de 10 d’octubre de 2017
sobre l’adhesió a les actuacions i activitats de l’entitat Taula per
la Democràcia i sobre la justificació d’absències del personal al
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
314-01717/12
Proponent: Joan García González, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01716/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la defensa del
projecte de condicionament a tren tramvia de la línia ferroviària de
les comarques tarragonines davant del Ministeri de Foment
314-01723/12
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-01723/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01724/12 a 31401733/12.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
El Departament de Territori i Sostenibilitat té per objectiu poder implantar un
sistema tramviari al Camp de Tarragona que aprofiti parcialment l’actual corredor
costaner d’Adif, quant aquest quedi desafectat com a conseqüència de l’entrada en
servei del nou corredor Vandellòs-Camp de Tarragona. Concretament, en el moment actual el Departament està redactant un estudi previ per a la implantació d’un
tren-tramvia al corredor Cambrils - Salou - Port Aventura - Tarragona.
El procediment per al desmantellament del corredor ferroviari costaner correspon al Ministeri de Foment en virtut de les seves atribucions sobre la RFIG, i en
compliment del requeriment ambiental establert pel Ministeri de Medi Ambient.
A tal efecte, i en virtut del que preveu la llei del sector ferroviari, el 20 de novembre de 2015, el Departament va sol·licitar al Ministeri de Foment l’establiment
dels mecanismes necessaris per fer possible la continuïtat del corredor ferroviari
actual com a línia de tren-tramvia entre Cambrils i Port Aventura, i la reassignació
dels fons previstos per al desmantellament per a l’adequació del corredor ferroviari
actual a la nova configuració tramviària.
Així mateix, també es va sol·licitar al Ministeri de Foment l’estudi conjunt dels
instruments i figures operatives per implementar els possibles canvis en la titularitat
o manteniment d’aquest tram d’infraestructura, objecte de l’actuació.
En aquest sentit, la Llei 38/2015 de 29 de setembre, del sector ferroviari estableix a l’article núm. 4: «El ministre de Foment podrà excloure, previ informe de
les comunitats autònomes afectades, una determinada infraestructura ferroviària
de la Xarxa Ferroviària d’Interès General sempre que hagin desaparegut els motius
d’interès general que justificaren la seva inclusió en la mateixa. Dita infraestructura
ferroviària podrà ser traspassada a la comunitat autònoma corresponent. L’expedient de traspàs es promourà a instància de la comunitat autònoma o del Ministeri de
Foment, i serà resolt pel Consell de Ministres.»
A dia d’avui, el Ministeri de Foment no ha donat resposta a l’escrit enviat el 20
de novembre de 2015, en el qual es sol·licitava l’aprofitament i canvis de titularitat
del corredor ferroviari, tal com recull l’esmentada llei del sector ferroviari. Així mateix, tampoc ens consta cap sol·licitud d’informe del ministre de Foment per excloure el corredor costaner de la Xarxa Ferroviària d’Interès General.
Tot i això, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha mantingut diverses reunions amb els ajuntaments de Salou i Cambrils, amb l’objectiu de coordinar la integració territorial del nou sistema de transport i garantir la disponibilitat de l’espai
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requerit per a la implantació del sistema de tren-tramvia, i la necessària reserva del
mateix en el planejament, com no podria ser d’una altra manera.
En relació amb la nova configuració ferroviària prevista al Camp de Tarragona
i la potenciació del transport públic, el Departament de Territori i Sostenibilitat, en
coordinació amb els ajuntaments de Reus, Tarragona, Vila-seca, Salou i Cambrils
ha elaborat una proposta de millora global de les infraestructures i la mobilitat tant
dels viatgers com de mercaderies, a l’àmbit del Camp de Tarragona i en les seves
relacions amb l’àmbit de Barcelona.
L’acord inclou la proposta de remodelació dels trens regionals actuals amb
l’adaptació a la nova infraestructura amb millors freqüències, més ràpides i millor
cadenciades.
L’oferta de serveis plantejada suposa 4 trens diaris de l’R16 que circularien per
la línia d’alta velocitat de manera que es podria arribar de Cambrils a Barcelona en
52 minuts. Els Intercity Tarragona-Barcelona passarien de 2 a 5 freqüències/dia i
dos trens més del servei convencional. També, 5 Intercity Reus-Barcelona, amb un
temps de trajecte d’1.13 hores, 38 minuts menys que la connexió actual.
A més, es crearia una nova línia R17 que connectaria l’estació de Salou/Port
Aventura i Barcelona amb quatre freqüències al dia. Aquesta nova línia exigirà una
actuació d’ampliació i millora de l’estació de Salou/Port Aventura. Les rodalies territorials es reforçarien amb un servei de llançadora entre Salou/ Port Aventura i
Tarragona per permetre la coordinació amb els serveis ferroviaris en direcció a Barcelona.
Barcelona, 2 d’octubre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com es
defensa el projecte de condicionament a tren-tramvia de la línia
ferroviària de les comarques tarragonines davant del Ministeri de
Foment
314-01724/12
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01723/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el traspàs de la
línia ferroviària de les comarques tarragonines quan es posi en
funcionament la variant entre Vandellòs (Baix Camp) i la Secuita
(Tarragonès)
314-01725/12
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01723/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
convocar una reunió del Consell Català de la Mobilitat per a avaluar
el futur de la línia ferroviària de les comarques tarragonines
314-01726/12
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01723/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el condicionament
com a tren tramvia de la línia ferroviària de les comarques
tarragonines
314-01727/12
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01723/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la determinació de
les condicions de la integració del sistema tramviari d’acord amb
l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona i els
ajuntaments afectats
314-01728/12
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01723/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques
de promoció del transport públic ferroviari i el millorament de la
mobilitat que es fan a les comarques tarragonines
314-01729/12
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01723/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de
reducció de la vulnerabilitat i de les emissions de gasos amb efecte
d’ hivernacle que s’adopten a les comarques tarragonines
314-01730/12
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01723/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les disposicions
sobre millores d’infraestructura o de gestió en el sistema ferroviari
i tramviari que estableix el Pla territorial parcial del Camp de
Tarragona
314-01731/12
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01723/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el projecte
de condicionament a tren tramvia de la línia ferroviària de les
comarques tarragonines és una qüestió prioritària a negociar amb el
Govern de l’Estat
314-01732/12
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01723/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desafectació de
la línia ferroviària de les comarques tarragonines a partir de l’entrada
en funcionament de la variant entre Vandellòs (Baix Camp) i la
Secuita (Tarragonès)
314-01733/12
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01723/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels
quals ha proposat al major Josep Lluís Trapero que es tornés a fer
càrrec del comandament del Cos de Mossos d’Esquadra
314-01737/12
Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-01737/12, 31401738/12, 314-01739/12, 314-01740/12, 314-01741/12, 314-01742/12, 314-01743/12,
314-01744/12 i 314-01745/12, 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, s’ha considerat
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració,
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió
i anàlisi.
En data 28 d’octubre de 2017 es va publicar al BOE l’Ordre INT/1038/2017 per la
qual es disposava el cessament del senyor Josep Lluís Trapero com a cap del Cos de
Mossos d’Esquadra (CME), en aplicació de la resolució adoptada pel Ple del Senat
el 27 d’octubre de 2017 per la qual s’acordava l’aplicació de determinades mesures
en relació amb la Generalitat de Catalunya d’acord amb el previst a l’article 155 de
la Constitució Espanyola.
Des d’aquella data, el senyor Trapero no realitza cap tasca de comandament ni
de direcció del CME; no obstant això, es troba en servei actiu i assumeix aquelles
tasques no operatives que li són assignades o encarregades per part de la Prefectura
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.
Atès que el senyor Trapero va ser remogut del seu càrrec per una decisió aliena
a la voluntat de la Direcció General de la Policia, de la Conselleria d’Interior i de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, se’l va oferir la possibilitat de reprendre les seves tasques com a màxim comandament del CME en considerar intactes
la seva experiència i la capacitat de lideratge i de gestió d’aquesta institució demostrades durant els darrers anys i, especialment, en la seva darrera etapa al capdavant
del Cos.
Com s’ha esmentat, el senyor Trapero es troba en servei actiu i assumeix aquelles
tasques no operatives que li encarrega la Prefectura de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra. Les tasques derivades de la seva defensa en el procediment en
el qual es troba processat davant l’Audiència Nacional corresponen i són assumides
per la seva representació lletrada.
La representació i defensa jurídica de l’Administració de la Generalitat es regula a la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta norma disposa que l’advocat de la
Generalitat pot assumir la defensa dels funcionaris per actes o omissions comesos
en l’exercici del seu càrrec i dels quals pugui resultar alguna responsabilitat per a
la institució o per al funcionari, sempre que no puguin ésser constitutius d’algun
dels delictes contra l’Administració Pública tipificats en el títol XIX del llibre II del
Codi penal i llevat que els interessos d’aquest i els de la Generalitat siguin oposats
o contradictoris.
Tenint en compte les necessitats derivades de les específiques funcions assignades
a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, el Departament d’Interior disposa de lletrats habilitats pel Gabinet Jurídic específicament dedicats a la defensa dels
funcionaris del CME en causes criminals, d’acord amb el que preveu la Disposició
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addicional 1a. de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’article 43 del Decret 57/2002, de
19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Tots aquells funcionaris policials que són investigats en el marc de diversos procediments penals han designat els seus corresponents lletrats, siguin particulars o
de la Generalitat de Catalunya, per tal que els representin i realitzin les actuacions
pertinents per a la seva defensa en els procediments penals en què es troben implicats. En el cas concret de les causes criminals incoades arran dels fets del dia
1 d’octubre de 2017, s’ha ofert assistència lletrada a càrrec de l’Administració a tots
els funcionaris del CME investigats, d’acord amb les previsions legals exposades,
i s’ha prestat efectivament aquesta assistència mitjançant lletrats habilitats del Departament d’Interior a tots aquells funcionaris que no han renunciat específicament
a ella, en preferir designar un advocat particular de la seva elecció. En aquest sentit,
tots els funcionaris del CME investigats poden atendre durant la jornada laboral les
qüestions relacionades amb l’assistència jurídica.
L’article 7.2 de la Llei 7/1996 esmentada preveu que, excepcionalment en casos
especialment complexos, per motiu de la naturalesa de la qüestió debatuda o de l’òrgan afectat, el president de la Generalitat o el conseller corresponent puguin decidir,
previ informe motivat del director del Gabinet Jurídic, atorgar la representació a un
advocat col·legiat extern a l’Administració. En la causa que es tramita a l’Audiència
Nacional i que afecta al major Trapero i a la intendenta Teresa Laplana, tot i que
inicialment la defensa d’ambdós comandaments va ser assumida per un advocat de
la Generalitat adscrit al Departament d’Interior, posteriorment, les especials circumstàncies que concorrien en aquesta causa i que van ser posades de manifest pel
propi lletrat de l’Administració relatives a la seva especial complexitat, excepcio
nalitat i especificitat, i la seva particular rellevància, van determinar la necessitat
d’externalitzar l’assistència jurídica a una advocada col·legiada, d’acord amb la previsió legal esmentada.
Per últim, assenyalar que no s’ha incoat cap expedient sancionador al Major Trapero i no es valorarà la incoació de cap expedient relacionat amb aquests fets fins
conèixer les resolucions judicials dels diferents procediments oberts.
Barcelona, 27 de setembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si va valorar el
fet que el major Josep Lluís Trapero estigués processat quan li va
proposar que es tornés a fer càrrec del comandament del Cos de
Mossos d’Esquadra
314-01738/12
Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01737/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la preparació de
la defensa del major Josep Lluís Trapero en el procés penal en les
millors condicions
314-01739/12
Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01737/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’oferir
als agents dels Mossos d’Esquadra processats unes condicions
laborals adequades per a preparar llur defensa
314-01740/12
Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01737/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que els
agents dels Mossos d’Esquadra processats puguin dedicar la jornada
laboral a preparar llur defensa
314-01741/12
Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01737/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que es fa
càrrec dels honoraris i la minuta de la defensa del major Josep Lluís
Trapero
314-01742/12
Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01737/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació del
Departament d’Interior en la defensa penal del major Josep Lluís
Trapero
314-01743/12
Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01737/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incoació d’un
expedient sancionador al major Josep Lluís Trapero amb relació als
delictes de què l’acusa l’Audiència Nacional
314-01744/12
Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01737/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre quan pensa el
conseller d’Interior ordenar al director general de la Policia que
impulsi un expedient sancionador contra el major Josep Lluís Trapero
314-01745/12
Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01737/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons jurídiques
per les quals alguns consells comarcals han retirat la gestió del
servei de menjador escolar a diverses associacions de pares
d’alumnes del Gironès, el Pla de l’Estany, el Baix Empordà i el
Ripollès
314-01756/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 18115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-01756/12 31401757/12, 314-01758/12, 314-01759/12, 314-01760/12 i 314-01761/12 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
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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 informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
L’informe emès per la Direcció General de Contractació Publica el 6 de juliol de
2018 com a resposta a la petició formulada des del Departament d’Ensenyament en
relació a l’adequació del servei de menjador escolar a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, conclou el següent:
1. El Departament d’Ensenyament és qui té legalment atribuïda la competència
per a la prestació del servei de menjador escolar i, per tant, és el responsable de la
correcta prestació d’aquest servei.
2. La contractació amb tercers dels serveis de menjador escolar està subjecte a la
normativa sobre contractació pública i, en conseqüència, als procediments de contractació previstos a la normativa vigent.
Atès que la competència i l’obligació de prestar aquest servei recau en el Departament d’Ensenyament, aquests serveis s’han de contractar d’acord amb els procediments establerts en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per tant, el Departament d’Ensenyament està treballant en l’elaboració d’un Projecte de decret que regularà el servei de menjador escolar i que derogarà el Decret
160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres
docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament.
En el procés d’elaboració del Projecte de decret que regularà el servei de menjador escolar, des del Departament d’Ensenyament s’estan duent a terme sessions de
treball amb tots els agents implicats: federacions d’associacions de mares i pares
d’alumnes, representants dels ajuntaments i dels consells comarcals, junta de directors de centres públics, empreses de serveis i entitats del tercer sector, entre altres,
per tal de millorar el text i assolir el màxim consens possible.
Amb el Projecte de Decret que regularà el servei de menjador escolar el Departament d’Ensenyament vol garantir la intervenció, la participació efectiva i el control
de les famílies en el servei.
També us informo que des del Departament d’Ensenyament s’ha demanat als òrgans competents en matèria de contractació pública de la Generalitat de Catalunya
informació necessària per l’elaboració del Projecte de decret que regularà el servei
de menjador escolar.
Barcelona, 4 d’octubre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les associacions de
pares d’alumnes de les comarques gironines a les quals s’ha retirat
la gestió del servei de menjador escolar
314-01757/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 18115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01756/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de
suplir la gestió del servei de menjador escolar que feien algunes
associacions de pares d’alumnes de les comarques gironines
314-01758/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 18115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01756/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar
els mateixos criteris d’adjudicació de la gestió del servei de menjador
escolar a totes les associacions de pares d’alumnes
314-01759/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 18115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01756/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha informat les
associacions de pares d’alumnes de les conseqüències de l’aplicació
de la Llei de contractes del sector públic sobre la gestió del servei
de menjador escolar
314-01760/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 18115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01756/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les associacions
de pares d’alumnes no poden gestionar el servei de menjador escolar
per l’aplicació de la Llei de contractes del sector públic
314-01761/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 18115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01756/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
convocatòria de la Junta de Seguretat de Catalunya
314-02116/12
Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 17961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02116/12, us informo del següent:
El 6 de setembre de 2018 va tenir lloc la darrera Junta de Seguretat de Catalunya
que havia programada.
Barcelona, 27 de setembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25.

Preguntes al Govern

2.25.05.

Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la
segregació escolar
310-00021/12
RETIRADA
Reg. 18211 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.10.2018

Retirada: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada
de simbologia franquista de places i carrers
310-00023/12
DECAÏMENT

Decaiguda de conformitat amb l‘article 164 del Reglament del Parlament, 08.10.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el diàleg
bilateral amb el Govern espanyol
310-00024/12
DECAÏMENT

Decaiguda de conformitat amb l‘article 164 del Reglament del Parlament, 08.10.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
310-00025/12
DECAÏMENT

Decaiguda de conformitat amb l‘article 164 del Reglament del Parlament, 08.10.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
polítiques digitals
310-00026/12
DECAÏMENT

Decaiguda de conformitat amb l‘article 164 del Reglament del Parlament, 08.10.2018.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos
destinats al Museu de Lleida
310-00027/12
DECAÏMENT

Decaiguda de conformitat amb l‘article 164 del Reglament del Parlament, 08.10.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la
Barcelona Mobile World Capital
310-00028/12
DECAÏMENT

Decaiguda de conformitat amb l‘article 164 del Reglament del Parlament, 08.10.2018.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dispositiu
de seguretat dels mesos d’estiu
310-00029/12
RETIRADA
Reg. 18216 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.10.2018

Retirada: Xavier García Albiol, del SP PPC.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de
places residencials per a la gent gran
310-00030/12
DECAÏMENT

Decaiguda de conformitat amb l‘article 164 del Reglament del Parlament, 08.10.2018.
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3.

Tramitacions en curs

3.25.

Preguntes al Govern

3.25.05.

Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació
del Cos de Mossos d’Esquadra
310-00031/12
ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18212 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.10.2018

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la situació del Cos de Mossos d’Esquadra?
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la
neutralitat dels centres escolars
310-00032/12
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS
Reg. 18213 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.10.2018

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre la neutralitat dels centres escolars
Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els Mossos
d’Esquadra
310-00033/12
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS
Reg. 18214 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.10.2018

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
3.25.05. Preguntes orals en el Ple

37

BOPC 173
15 d’octubre de 2018

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre els Mossos d’Esquadra
Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Policia de
la Generalitat - Mossos d’Esquadra
310-00034/12
ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC
Reg. 18217 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.10.2018

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta
oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.
Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de
la seguretat que fa el Departament d’Interior
310-00035/12
ANUNCI: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 18218 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.10.2018

A la Mesa del Parlament

Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre la gestió de la seguretat que està fent el Departament d’Interior
Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada
de la simbologia franquista de les places i els carrers
310-00036/12
ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC
Reg. 18225 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.10.2018

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern sobre la retirada de simbologia franquista
de les places i els carrers?
Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada
de dipòsits de les principals entitats bancàries a l’octubre del 2017
310-00037/12
ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC
Reg. 18226 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.10.2018

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern sobre la retirada de dipòsits a les principals
entitats bancaries del país durant el passat Octubre de 2017?
Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pressió
política que va provocar el trasllat d’empreses i bancs fora de
Catalunya
310-00038/12
ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT
Reg. 18227 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.10.2018

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el
Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

39

BOPC 173
15 d’octubre de 2018

– Quina és l’opinió del Govern sobre la pressió política que va provocar el trasllat
d’empreses i bancs catalans fora de Catalunya?
Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el retorn
dels drets dels treballadors públics
310-00039/12
ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT
Reg. 18228 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.10.2018

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern sobre el retorn dels drets dels treballadors
i treballadores públics.
Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00019/12
ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT
Reg. 18229 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.10.2018

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment
en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeveniments de l’actualitat política?
Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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3.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures adoptades i previstes per a gestionar el problema d’acreció
crònica de la platja de Sa Riera a Begur (Baix Empordà)
311-00556/12
ANUNCI: DAVID BERTRAN ROMÁN, DEL GP CS
Reg. 13532 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 05.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori

David Bertran Román, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
La platja de Sa Riera, a la localitat de Begur, pateix d’un problema d’acreció
crònic, és a dir, que les entrades de sorra és queden de forma permanent al seu fons
marí o a la pròpia platja i aquesta sorra va acumulant-s’hi. Segons un estudi de la Facultat de Geologia Marina de la UB, aquesta xifra gira al voltant dels 3.000 metres
cúbics anuals. Tota aquesta acreció, després de 40 anys, podria provocar la pèrdua
de la que va ser una representativa cala de la Costa Brava i ara ja ha esdevingut un
sorral similar al de les platges del sud de Barcelona.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures ha pres i pensa prendre el Govern per a gestionar aquesta problemàtica que té conseqüències per al territori i per al medi ambient?
Palau del Parlament, 26 de juliol de 2018
David Bertran Román, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
accions desenvolupades per a protegir el litoral de projectes
urbanístics de construcció d’habitatges de segona residència i
d’hotels
311-00588/12
ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 13688 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 05.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines accions està desenvolupant la Conselleria de Territori i Sostenibilitat
per protegir el litoral català, i concretament la Costa Brava, de nous grans projectes
urbanístics de construcció d’habitatges de segona residència i nous hotels.
Palau del Parlament, 27 d’agost de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Fascicle segon
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311-00608/12
ANUNCI: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL
GP CATECP
Reg. 14988 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 09.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori

David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que
els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– S’han produït irregularitats d’Oriol Puig, director del Servei Català de Meteorologia, en l’adjudicació de projectes?
Palau del Parlament, 5 de setembre de 2018
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó
per la qual no va sol·licitar al Ministeri de Foment les mesures de
desviament bonificat de vehicles pesants pel tram de l’autopista AP-2
entres Soses i les Borges Blanques
311-00612/12
ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 16218 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 05.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
El Consell de Ministres del Govern de l’Estat ha aprovat un Reial Decret que
dóna llum verda a les bonificacions per desviar el trànsit pesant de la carretera
N-240 entre les Borges Blanques, Montblanc i el Pla de Santa Maria. La ministra
portaveu del govern espanyol ha manifestat que l’executiu ha «agilitzat» la mesura atesa l’afectació que té la circulació dels camions per «les poblacions rurals» i
per «evitar la sinistralitat».
Aquestes mesures han deixat fora la prohibició de la circulació de camions en la
N-240 que uneix la capital del Segrià, amb la capital de les Garrigues, el més transitat i especialment negre, en una decisió que les plataformes ciutadanes, que porten manifestant-se des de fa anys amb talls de carretera a l’alçada de Juneda, han
qualificat de «discriminació» per als habitants de les Garrigues, el Segrià i el Pla
d’Urgell. Alhora, constaten i denuncien que l’entrada en vigor de la mesura ha provocat una intensificació exagerada de camions al tram de carretera comarcal C-233
entre el peatge de l’AP-2 de les Borges Blanques i l’accés a l’N-240, fet que no només no suposa cap millora en el trànsit, sinó que ha generat una forma de circular
de camions més amuntegada i, per tant, amb un increment de possibles avançaments de
risc per als turismes.
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No obstant, el fet que aquest tram quedés fora de les bonificacions del Govern
central té la seva raó en el fet que la Generalitat de Catalunya, en el moment de la
negociació amb el Ministeri de Foment, el va deixar d’una manera injustificada fora
de les peticions (ben al contrari del tram Montblanc - Pla de Santa Maria, reivindicat des de l’Ajuntament de Valls i en el qual la incidència de la sinistralitat era gairebé inexistent).
– Quina és la raó per la qual el Govern de la Generalitat no va sol·licitar al Ministeri de Foment les mesures de desviament bonificat de vehicles pesats també pel
tram de la AP-2 entre Soses i Borges Blanques?
Palau del Parlament, 13 de setembre de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
previsió de sol·licitar al Govern de l’Estat l’ampliació de la bonificació
de l’autopista AP-2 entre les Borges Blanques i l’accés a la carretera
N-240
311-00613/12
ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 16219 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 05.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
El Consell de Ministres del Govern de l’Estat ha aprovat un Reial Decret que
dóna llum verda a les bonificacions per desviar el trànsit pesant de la carretera
N-240 entre les Borges Blanques, Montblanc i el Pla de Santa Maria. La ministra
portaveu del govern espanyol ha manifestat que l’executiu ha «agilitzat» la mesura
atesa l’afectació que té la circulació dels camions per «les poblacions rurals» i per
«evitar la sinistralitat».
Aquestes mesures han deixat fora la prohibició de la circulació de camions en la
N-240 que uneix la capital del Segrià, amb la capital de les Garrigues, el més transitat i especialment negre, en una decisió que les plataformes ciutadanes, que porten
manifestant-se des de fa anys amb talls de carretera a l’alçada de Juneda, han qualificat de «discriminació» per als habitants de les Garrigues, el Segrià i el Pla d’Urgell. Alhora, constaten i denuncien que l’entrada en vigor de la mesura ha provocat
una intensificació exagerada de camions al tram de carretera comarcal C-233 entre
el peatge de l’AP-2 de les Borges Blanques i l’accés a l’N-240, fet que no només no
suposa cap millora en el trànsit, sinó que ha generat una forma de circular de camions més amuntegada i, per tant, amb un increment de possibles avançaments de risc
per als turismes.
No obstant, el fet que aquest tram quedés fora de les bonificacions del Govern
central té la seva raó en el fet que la Generalitat de Catalunya, en el moment de la
negociació amb el Ministeri de Foment, el va deixar d’una manera injustificada fora
de les peticions (ben al contrari del tram Montblanc - Pla de Santa Maria, reivindicat des de l’Ajuntament de Valls i en el qual la incidència de la sinistralitat era gairebé inexistent).
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– Té previst el Govern cursar davant l’Estat la petició d’ampliació de la bonificació al tram indicat?
Palau del Parlament, 13 de setembre de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
problemes tècnics que justifiquen el manteniment del trànsit pesant
per la carretera N-240 entre Lleida i les Borges Blanques
311-00614/12
ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 16220 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 05.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
El Consell de Ministres del Govern de l’Estat ha aprovat un Reial Decret que
dóna llum verda a les bonificacions per desviar el trànsit pesant de la carretera
N-240 entre les Borges Blanques, Montblanc i el Pla de Santa Maria. La ministra
portaveu del govern espanyol ha manifestat que l’executiu ha «agilitzat» la mesura atesa l’afectació que té la circulació dels camions per «les poblacions rurals» i
per «evitar la sinistralitat».
Aquestes mesures han deixat fora la prohibició de la circulació de camions en la
N-240 que uneix la capital del Segrià, amb la capital de les Garrigues, el més transitat i especialment negre, en una decisió que les plataformes ciutadanes, que porten
manifestant-se des de fa anys amb talls de carretera a l’alçada de Juneda, han qualificat de «discriminació» per als habitants de les Garrigues, el Segrià i el Pla d’Urgell. Alhora, constaten i denuncien que l’entrada en vigor de la mesura ha provocat
una intensificació exagerada de camions al tram de carretera comarcal C-233 entre
el peatge de l’AP-2 de les Borges Blanques i l’accés a l’N-240, fet que no només no
suposa cap millora en el trànsit, sinó que ha generat una forma de circular de camions més amuntegada i, per tant, amb un increment de possibles avançaments de risc
per als turismes.
No obstant, el fet que aquest tram quedés fora de les bonificacions del Govern
central té la seva raó en el fet que la Generalitat de Catalunya, en el moment de la
negociació amb el Ministeri de Foment, el va deixar d’una manera injustificada fora
de les peticions (ben al contrari del tram Montblanc - Pla de Santa Maria, reivindicat des de l’Ajuntament de Valls i en el qual la incidència de la sinistralitat era gairebé inexistent).
– Considera el Govern que existeixen problemes tècnics tant greus que justifiquin el manteniment del trànsit pesat per la N-240 entre Lleida i les Borges Blanques i els greus riscos sobre la seguretat i les vides humanes que això significa?
Palau del Parlament, 13 de setembre de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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311-00615/12
ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP
Reg. 16221 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 05.10.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori

David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la
Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
El Consell de Ministres del Govern de l’Estat ha aprovat un Reial Decret que
dóna llum verda a les bonificacions per desviar el trànsit pesant de la carretera
N-240 entre les Borges Blanques, Montblanc i el Pla de Santa Maria. La ministra
portaveu del govern espanyol ha manifestat que l’executiu ha «agilitzat» la mesura atesa l’afectació que té la circulació dels camions per «les poblacions rurals» i
per «evitar la sinistralitat».
Aquestes mesures han deixat fora la prohibició de la circulació de camions en la
N-240 que uneix la capital del Segrià, amb la capital de les Garrigues, el més transitat i especialment negre, en una decisió que les plataformes ciutadanes, que porten
manifestant-se des de fa anys amb talls de carretera a l’alçada de Juneda, han qualificat de «discriminació» per als habitants de les Garrigues, el Segrià i el Pla d’Urgell. Alhora, constaten i denuncien que l’entrada en vigor de la mesura ha provocat
una intensificació exagerada de camions al tram de carretera comarcal C-233 entre
el peatge de l’AP-2 de les Borges Blanques i l’accés a l’N-240, fet que no només no
suposa cap millora en el trànsit, sinó que ha generat una forma de circular de camions més amuntegada i, per tant, amb un increment de possibles avançaments de risc
per als turismes.
No obstant, el fet que aquest tram quedés fora de les bonificacions del Govern
central té la seva raó en el fet que la Generalitat de Catalunya, en el moment de la
negociació amb el Ministeri de Foment, el va deixar d’una manera injustificada fora
de les peticions (ben al contrari del tram Montblanc - Pla de Santa Maria, reivindicat des de l’Ajuntament de Valls i en el qual la incidència de la sinistralitat era gairebé inexistent).
– Té constància el Govern d’altres motivacions econòmiques o socials que aconsellen el manteniment d’aquest trànsit, especialment pels punts d’alta sinistralitat a
Juneda i les Borges Blanques?
Palau del Parlament, 13 de setembre de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’inspeccions de treball a les granges d’Osona entre el 2014 i el 2017
314-02438/12
FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17850 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Amb data 6 de febrer de 2018 aquesta diputada, en exercici dels seus drets parlamentaris, va procedir a preguntar per escrit al Govern de la Generalitat sobre el
nombre d’inspeccions de treball fetes a les granges de diverses comarques catalanes
en el període 2014-2017. La resposta, amb data 17 de setembre de 2018, no detalla
la informació de la manera sol·licitada, adduïnt a les limitacions de l’aplicació informàtica de la Inspecció de Treball, que només permet la cerca d’informació per
localitats concretes i no per comarques. Per aquests motius interessa saber a aquesta
diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes inspeccions de treball s’han realitzat a les granges dels municipis de
la comarca d’Osona els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, i en quines granges i quins
municipis s’han produït?
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’inspeccions de treball a les granges del Pla d’Urgell entre el 2014
i el 2017
314-02439/12
FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Amb data 6 de febrer de 2018 aquesta diputada, en exercici dels seus drets parlamentaris, va procedir a preguntar per escrit al Govern de la Generalitat sobre el
nombre d’inspeccions de treball fetes a les granges de diverses comarques catalanes
en el període 2014-2017. La resposta, amb data 17 de setembre de 2018, no detalla
la informació de la manera sol·licitada, adduïnt a les limitacions de l’aplicació informàtica de la Inspecció de Treball, que només permet la cerca d’informació per
localitats concretes i no per comarques. Per aquests motius interessa saber a aquesta
diputada i al seu grup parlamentari:
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– Quantes inspeccions de treball s’han realitzat a les granges dels municipis de
la comarca del Pla d’Urgell els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, i en quines granges i
quins municipis s’han produït?
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’inspeccions de treball a les granges de la Segarra entre el 2014
i el 2017
314-02440/12
FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Amb data 6 de febrer de 2018 aquesta diputada, en exercici dels seus drets parlamentaris, va procedir a preguntar per escrit al Govern de la Generalitat sobre el
nombre d’inspeccions de treball fetes a les granges de diverses comarques catalanes
en el període 2014-2017. La resposta, amb data 17 de setembre de 2018, no detalla
la informació de la manera sol·licitada, adduïnt a les limitacions de l’aplicació informàtica de la Inspecció de Treball, que només permet la cerca d’informació per
localitats concretes i no per comarques. Per aquests motius interessa saber a aquesta
diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes inspeccions de treball s’han realitzat a les granges dels municipis de la
comarca de la Segarra els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, i en quines granges i quins
municipis s’han produït?
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’inspeccions de treball a les granges del Bages entre el 2014
i el 2017
314-02441/12
FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Amb data 6 de febrer de 2018 aquesta diputada, en exercici dels seus drets parlamentaris, va procedir a preguntar per escrit al Govern de la Generalitat sobre el
nombre d’inspeccions de treball fetes a les granges de diverses comarques catalanes
en el període 2014-2017. La resposta, amb data 17 de setembre de 2018, no detalla
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la informació de la manera sol·licitada, adduïnt a les limitacions de l’aplicació informàtica de la Inspecció de Treball, que només permet la cerca d’informació per
localitats concretes i no per comarques. Per aquests motius interessa saber a aquesta
diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes inspeccions de treball s’han realitzat a les granges dels municipis de
la comarca del Bages els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, i en quines granges i quins
municipis s’han produït?
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’inspeccions de treball a les granges de la Selva entre el 2014
i el 2017
314-02442/12
FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17854 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Amb data 6 de febrer de 2018 aquesta diputada, en exercici dels seus drets parlamentaris, va procedir a preguntar per escrit al Govern de la Generalitat sobre el
nombre d’inspeccions de treball fetes a les granges de diverses comarques catalanes
en el període 2014-2017. La resposta, amb data 17 de setembre de 2018, no detalla
la informació de la manera sol·licitada, adduïnt a les limitacions de l’aplicació informàtica de la Inspecció de Treball, que només permet la cerca d’informació per
localitats concretes i no per comarques. Per aquests motius interessa saber a aquesta
diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes inspeccions de treball s’han realitzat a les granges dels municipis de
la comarca de la Selva els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, i en quines granges i quins
municipis s’han produït?
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’inspeccions de treball a les granges de la Garrotxa entre el 2014
i el 2017
314-02443/12
FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17855 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Amb data 6 de febrer de 2018 aquesta diputada, en exercici dels seus drets parlamentaris, va procedir a preguntar per escrit al Govern de la Generalitat sobre el
nombre d’inspeccions de treball fetes a les granges de diverses comarques catalanes
en el període 2014-2017. La resposta, amb data 17 de setembre de 2018, no detalla
la informació de la manera sol·licitada, adduïnt a les limitacions de l’aplicació informàtica de la Inspecció de Treball, que només permet la cerca d’informació per
localitats concretes i no per comarques. Per aquests motius interessa saber a aquesta
diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes inspeccions de treball s’han realitzat a les granges dels municipis de la
comarca de la Garrotxa els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, i en quines granges i quins
municipis s’han produït?
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’inspeccions de treball a les granges del Gironès entre el 2014
i el 2017
314-02444/12
FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Amb data 6 de febrer de 2018 aquesta diputada, en exercici dels seus drets parlamentaris, va procedir a preguntar per escrit al Govern de la Generalitat sobre el
nombre d’inspeccions de treball fetes a les granges de diverses comarques catalanes
en el període 2014-2017. La resposta, amb data 17 de setembre de 2018, no detalla
la informació de la manera sol·licitada, adduïnt a les limitacions de l’aplicació informàtica de la Inspecció de Treball, que només permet la cerca d’informació per
localitats concretes i no per comarques. Per aquests motius interessa saber a aquesta
diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes inspeccions de treball s’han realitzat a les granges dels municipis de
la comarca del Gironès els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, i en quines granges i quins
municipis s’han produït?
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’inspeccions de treball a les granges de l’Alt Empordà entre el 2014
i el 2017
314-02445/12
FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17857 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Amb data 6 de febrer de 2018 aquesta diputada, en exercici dels seus drets parlamentaris, va procedir a preguntar per escrit al Govern de la Generalitat sobre el
nombre d’inspeccions de treball fetes a les granges de diverses comarques catalanes
en el període 2014-2017. La resposta, amb data 17 de setembre de 2018, no detalla
la informació de la manera sol·licitada, adduïnt a les limitacions de l’aplicació informàtica de la Inspecció de Treball, que només permet la cerca d’informació per
localitats concretes i no per comarques. Per aquests motius interessa saber a aquesta
diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes inspeccions de treball s’han realitzat a les granges dels municipis de
la comarca de l’Alt Empordà els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, i en quines granges i
quins municipis s’han produït?
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2018
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dimensionament
del dispositiu preparat per a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018
a Barcelona
314-02447/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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 resposta escrita.
Aquest passat dia 1 d’octubre, en el marc de la manifestació-concentració que es
va realitzar amb motiu del primer aniversari de la votació de referèndum il·legal de
l’1 d’octubre de 2017, es van produir una sèrie de circumstàncies greus relacionades
amb la seguretat, al voltant del Parlament i de Via Laietana, entre d’altres l’intent
d’entrada a la seu del Parlament per part de les persones més radicals presents a la
manifestació.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Estava el dispositiu dimensionat atenent a la previsió d’actes públics de què es
disposava informació?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dimensionament
del dispositiu preparat per a la manifestació de l’1 d’octubre de
2018 a Barcelona en comparació amb els d’altres esdeveniments
multitudinaris
314-02448/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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 resposta escrita.
Aquest passat dia 1 d’octubre, en el marc de la manifestació-concentració que es
va realitzar amb motiu del primer aniversari de la votació de referèndum il·legal de
l’1 d’octubre de 2017, es van produir una sèrie de circumstàncies greus relacionades
amb la seguretat, al voltant del Parlament i de Via Laietana, entre d’altres l’intent
d’entrada a la seu del Parlament per part de les persones més radicals presents a la
manifestació.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Com era aquest dimensionament respecte d’altres esdeveniments d’important
pública concurrència, com per exemple, partits de campions o celebracions futbolístiques?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable
de dissenyar i aprovar el dispositiu policial preparat per a la
manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Barcelona
314-02449/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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 resposta escrita.
Aquest passat dia 1 d’octubre, en el marc de la manifestació-concentració que es
va realitzar amb motiu del primer aniversari de la votació de referèndum il·legal de
l’1 d’octubre de 2017, es van produir una sèrie de circumstàncies greus relacionades
amb la seguretat, al voltant del Parlament i de Via Laietana, entre d’altres l’intent
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d’entrada a la seu del Parlament per part de les persones més radicals presents a la
manifestació.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Qui va dissenyar i aprovar el dispositiu policial?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de
què disposava el Cos de Mossos d’Esquadra amb relació a les
concentracions de la Via Laietana de Barcelona i dels voltants del
Parlament de l’1 d’octubre de 2018
314-02450/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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 resposta escrita.
Aquest passat dia 1 d’octubre, en el marc de la manifestació-concentració que es
va realitzar amb motiu del primer aniversari de la votació de referèndum il·legal de
l’1 d’octubre de 2017, es van produir una sèrie de circumstàncies greus relacionades
amb la seguretat, al voltant del Parlament i de Via Laietana, entre d’altres l’intent
d’entrada a la seu del Parlament per part de les persones més radicals presents a la
manifestació.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– De quina previsió i dades disposava el Cos de Mossos d’Esquadra sobre ambdues concentracions, a Via Laietana i voltants del Parlament?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que els
responsables d’informació del Cos de Mossos d’Esquadra van fer a
les xarxes socials de la convocatòria de manifestació de l’1 d’octubre
de 2018 a Barcelona
314-02451/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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 resposta escrita.
Aquest passat dia 1 d’octubre, en el marc de la manifestació-concentració que es
va realitzar amb motiu del primer aniversari de la votació de referèndum il·legal de
l’1 d’octubre de 2017, es van produir una sèrie de circumstàncies greus relacionades
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amb la seguretat, al voltant del Parlament i de Via Laietana, entre d’altres l’intent
d’entrada a la seu del Parlament per part de les persones més radicals presents a la
manifestació.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Els responsables d’informació del Cos de Mossos d’Esquadra van realitzar seguiment a les xarxes socials de la convocatòria? Van traslladar aquesta informació
als comandaments del Cos responsables del disseny del dispositiu?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la direcció
política del Cos de Mossos d’Esquadra manté que l’operatiu per
a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Barcelona estava ben
dimensionat i ajustat a les previsions
314-02452/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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 resposta escrita.
Aquest passat dia 1 d’octubre, en el marc de la manifestació-concentració que es
va realitzar amb motiu del primer aniversari de la votació de referèndum il·legal de
l’1 d’octubre de 2017, es van produir una sèrie de circumstàncies greus relacionades
amb la seguretat, al voltant del Parlament i de Via Laietana, entre d’altres l’intent
d’entrada a la seu del Parlament per part de les persones més radicals presents a la
manifestació.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Veient les imatges de mossos d’esquadra confinats a l’interior del Parlament, i
com arribaven fins a la mateixa porta del Parlament els més violents de la concentració als seus voltants, segueix mantenint la direcció política del Cos de Mossos
d’Esquadra que l’operatiu estava ben dimensionat, correcte i ajustat a les previsions
de què disposaven?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els patrullers de
seguretat ciutadana que van arribar al Parlament l’1 d’octubre de
2018 cap a les nou del vespre
314-02453/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Aquest passat dia 1 d’octubre, en el marc de la manifestació-concentració que es
va realitzar amb motiu del primer aniversari de la votació de referèndum il·legal de
l’1 d’octubre de 2017, es van produir una sèrie de circumstàncies greus relacionades
amb la seguretat, al voltant del Parlament i de Via Laietana, entre d’altres l’intent
d’entrada a la seu del Parlament per part de les persones més radicals presents a la
manifestació.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Els patrullers de seguretat ciutadana que van arribar cap a les 21h de la nit al
Parlament, mal proveïts i sense instruccions clares, deixant abandonats els diferents
districtes de Barcelona, formaven part del dispositiu? Quines instruccions varen rebre?
– Quan se’ls va informar que havien de dirigir-se al Parlament (hora concreta i
forma)? Quines previsions es van prendre al respecte als diferents districtes de Barcelona?
– Quin era el número concret de patrulles operatives disponibles a la ciutat de
Barcelona en aquells moments, sense comptar els agents que es van enviar al Parlament?
– El material d’autoseguretat de què disposaven els agents de seguretat ciutadana
que van anar al Parlament, on es trobava emmagatzemat? Quina era la caducitat i
situació d’aquest material?
– Creu adequada la direcció política del Cos de Mossos d’Esquadra la situació de
risc en què es trobaven? Veu adequat l’equipament que portaven aquests agents
de seguretat ciutadana, en quant a la uniformitat i els elements d’autoprotecció?
– A quina hora exacta i sota quina fórmula literal es va demanar per emissora la
presència de totes les patrulles uniformades i disponibles a Barcelona per part dels
comandaments presents al Parlament?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mossos
d’esquadra que es van posar a disposició dels comandaments en
veure als mitjans de comunicació la situació de llurs companys en la
concentració davant del Parlament la nit de l’1 d’octubre de 2018
314-02454/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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 resposta escrita.
Aquest passat dia 1 d’octubre, en el marc de la manifestació-concentració que es
va realitzar amb motiu del primer aniversari de la votació de referèndum il·legal de
l’1 d’octubre de 2017, es van produir una sèrie de circumstàncies greus relacionades
amb la seguretat, al voltant del Parlament i de Via Laietana, entre d’altres l’intent
d’entrada a la seu del Parlament per part de les persones més radicals presents a la
manifestació.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Va haver agents que no es trobaven de servei que es van posar a disposició dels
comanament veient als mitjans de comunicació la situació de risc que s’estava donant pels seus companys? Quants? Com ho varen fer concretament? Què van fer els
comandaments del cós al respecte d’aquets oferiments? Es van incorporar al servei
de manera efectiva en algun moment de la nit del dia 1?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que
els comandaments operatius van haver d’esperar per a tenir
l’autorització per a dispersar els manifestants que volien entrar al
Parlament l’1 d’octubre de 2018
314-02455/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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 resposta escrita.
Aquest passat dia 1 d’octubre, en el marc de la manifestació-concentració que es
va realitzar amb motiu del primer aniversari de la votació de referèndum il·legal de
l’1 d’octubre de 2017, es van produir una sèrie de circumstàncies greus relacionades
amb la seguretat, al voltant del Parlament i de Via Laietana, entre d’altres l’intent
d’entrada a la seu del Parlament per part de les persones més radicals presents a la
manifestació.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– És cert que els comandaments operatius del Cos de Mossos d’Esquadra a la
porta del Parlament van estar més d’una hora esperant l’autorització de dispersar?
A quina hora exacta es va produir la primera sol·licitud per part dels comandaments
presents al Parlament per tal de disposar de l’autorització de dispersar? Quina situació concreta es va posar de manifest a la direcció política del Cos, per part de l’operatiu present, per demanar l’autorització per dispersar? Per quina raó operativa es va
denegar en reiterades ocasions l’autorització per dispersar? En quin moment exacte
(hora) es va donar de manera efectiva l’autorització per dispersar?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va
demanar suport a algun cos policial de l’Estat amb motiu de les
manifestacions a la Via Laietana de Barcelona i al Parlament de
l’1 d’octubre de 2018
314-02456/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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 resposta escrita.
Aquest passat dia 1 d’octubre, en el marc de la manifestació-concentració que es
va realitzar amb motiu del primer aniversari de la votació de referèndum il·legal de
l’1 d’octubre de 2017, es van produir una sèrie de circumstàncies greus relacionades
amb la seguretat, al voltant del Parlament i de Via Laietana, entre d’altres l’intent
d’entrada a la seu del Parlament per part de les persones més radicals presents a la
manifestació.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En algun moment es va demanar suport d’algun altre cos policial de l’Estat?
Se’n va rebre alguna predisposició al respecte?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
detencions fetes l’1 d’octubre de 2018 arran de les manifestacions
en el primer aniversari del referèndum
314-02457/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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 resposta escrita.
Aquest passat dia 1 d’octubre, en el marc de la manifestació-concentració que es
va realitzar amb motiu del primer aniversari de la votació de referèndum il·legal de
l’1 d’octubre de 2017, es van produir una sèrie de circumstàncies greus relacionades
amb la seguretat, al voltant del Parlament i de Via Laietana, entre d’altres l’intent
d’entrada a la seu del Parlament per part de les persones més radicals presents a la
manifestació.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes detencions es van produir? Quantes denúncies?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents ferits
durant les manifestacions de l’1 d’octubre de 2018 a Barcelona
314-02458/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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 resposta escrita.
Aquest passat dia 1 d’octubre, en el marc de la manifestació-concentració que es
va realitzar amb motiu del primer aniversari de la votació de referèndum il·legal de
l’1 d’octubre de 2017, es van produir una sèrie de circumstàncies greus relacionades
amb la seguretat, al voltant del Parlament i de Via Laietana, entre d’altres l’intent
d’entrada a la seu del Parlament per part de les persones més radicals presents a la
manifestació.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quants agents van resultar ferits i de quin tipus de ferides es tracta? Quin és el
caràcter de les ferides?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denegació de
peticions d’intervenció formulades pels comandaments operatius
sobre el terreny amb motiu de les manifestacions convocades entre
el 29 de setembre i el 2 d’octubre de 2018
314-02459/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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 resposta escrita.
Arrel els operatius policials desplegats en les diferents manifestacions fetes amb
motiu de l’1 d’octubre des dels dies 29 de setembre a 2 d’octubre a Catalunya, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Es van denegar, per part de la cadena de comanament, peticions d’intervenció
formulades pels comandaments operatius presents sobre el terreny? En quines ocasions i per quines raons?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peticions
d’intervenció dels comandaments operatius sobre el terreny fetes
amb motiu de les manifestacions convocades entre el 29
de setembre i el 2 d’octubre de 2018
314-02460/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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 resposta escrita.
Arrel els operatius policials desplegats en les diferents manifestacions fetes amb
motiu de l’1 d’octubre des dels dies 29 de setembre a 2 d’octubre a Catalunya, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines peticions d’intervenció o actuació formulades pels comandaments operatius presents sobre el terreny es van formular? Corresponents a quines protestes, a
quins indrets, per quins incidents i a quines hores?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació prèvia
relativa a les manifestacions del 29 de setembre de 2018 a Barcelona
de què disposava la direcció política del Cos de Mossos d’Esquadra
314-02461/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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 resposta escrita.
Aquest passat dissabte dia 29 de setembre hi havia a Barcelona una manifestació
convocada per Jusapol, i a la mateixa hora i lloc pràcticament, una altra contramanifestació de signe sobiranista. Es van produir problemes alhora de separar ambdues,
i es van donar situacions de conflicte en les que semblava que la manifestació convocada en temps i forma en primer lloc no podia desenvolupar-se en total llibertat.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– De quina informació prèvia disposava la direcció política del Cos de Mossos
d’Esquadra sobre la manifestació i la contramanifestació?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com es va
dimensionar l’operatiu policial per a garantir el dret de manifestació
sense conflictes el 29 de setembre de 2018 a Barcelona
314-02462/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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 resposta escrita.
Aquest passat dissabte dia 29 de setembre hi havia a Barcelona una manifestació
convocada per Jusapol, i a la mateixa hora i lloc pràcticament, una altra contramanifestació de signe sobiranista. Es van produir problemes alhora de separar ambdues,
i es van donar situacions de conflicte en les que semblava que la manifestació convocada en temps i forma en primer lloc no podia desenvolupar-se en total llibertat.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Com es va dimensionar l’operatiu per fer-lo suficientment adequat per garantir
el dret de manifestació sense conflictes?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació
donada als comandaments responsables de l’operatiu sobre el
terreny amb relació a les manifestacions del 29 de setembre de 2018
a Barcelona
314-02463/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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 resposta escrita.
Aquest passat dissabte dia 29 de setembre hi havia a Barcelona una manifestació
convocada per Jusapol, i a la mateixa hora i lloc pràcticament, una altra contramanifestació de signe sobiranista. Es van produir problemes alhora de separar ambdues,
i es van donar situacions de conflicte en les que semblava que la manifestació convocada en temps i forma en primer lloc no podia desenvolupar-se en total llibertat.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines comunicacions es van donar per part del comanament operatiu sobre el
terreny als comandaments responsables de l’operatiu?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impediment
«de facto» del dret de manifestació d’un sindicat policial el 29 de
setembre de 2018 a Barcelona
314-02464/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

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 resposta escrita.
Aquest passat dissabte dia 29 de setembre hi havia a Barcelona una manifestació
convocada per Jusapol, i a la mateixa hora i lloc pràcticament, una altra contramanifestació de signe sobiranista. Es van produir problemes alhora de separar ambdues,
i es van donar situacions de conflicte en les que semblava que la manifestació convocada en temps i forma en primer lloc no podia desenvolupar-se en total llibertat.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Com analitza el Departament d’Interior la situació que es va donar, on de facto
i per pressions directes de la contramanifestació, es va impedir el dret de manifestació d’un sindicat policial?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació de què
disposava el Cos de Mossos d’Esquadra amb relació a la voluntat
d’alguns assistents a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a
Girona de llançar-los pintura o altres elements
314-02465/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
Aquest passat dia 1 d’octubre, en el marc de la manifestació-concentració que es
va realitzar amb motiu del primer aniversari de la votació de referèndum il·legal de
l’1 d’octubre de 2017, es van produir una sèrie de circumstàncies greus relacionades
amb la seguretat, davant de la Delegació del Govern d’Espanya a Girona.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Disposava el Cos de Mossos d’Esquadra d’informació que pogués indicar la
voluntat dels assistents a la manifestació-concentració de fer llançament de pintura, ous o qualsevol altre element als agents de Mossos d’Esquadra? Si es disposava
amb caràcter previ, quines instruccions i advertiments es van donar als operatius del
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dispositiu? Si no es disposava, per quina raó no es disposava de la informació, quan
aquesta corria per les xarxes?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de revisar
les motxilles a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Girona
314-02466/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
Aquest passat dia 1 d’octubre, en el marc de la manifestació-concentració que es
va realitzar amb motiu del primer aniversari de la votació de referèndum il·legal de
l’1 d’octubre de 2017, es van produir una sèrie de circumstàncies greus relacionades
amb la seguretat, davant de la Delegació del Govern d’Espanya a Girona.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Moltes de les persones concentrades portaven el que llançaven als agents de
Mossos d’Esquadra a dintre de motxilles. Es va preveure cap filtratge de les motxilles en atenció al possible risc pels agents? En cas afirmatiu, de quina manera? En
cas negatiu, per quina raó?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions
que van rebre els agents dels Mossos d’Esquadra amb relació al
llançament d’objectes a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a
Girona
314-02467/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
Aquest passat dia 1 d’octubre, en el marc de la manifestació-concentració que es
va realitzar amb motiu del primer aniversari de la votació de referèndum il·legal de
l’1 d’octubre de 2017, es van produir una sèrie de circumstàncies greus relacionades
amb la seguretat, davant de la Delegació del Govern d’Espanya a Girona.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
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– Quines instruccions van rebre els agents al respecte d’aquesta situació de llançament d’objectes? Per què no van actuar de cap manera per evitar aquest llançament, i es va permetre que els agents de l’operatiu haguessin d’aguantar el llançament
de tot tipus d’objectes sobre les seves persones?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació a què
la direcció política del Cos de Mossos d’Esquadra va sotmetre els
agents de l’operatiu de la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a
Girona
314-02468/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
Aquest passat dia 1 d’octubre, en el marc de la manifestació-concentració que es
va realitzar amb motiu del primer aniversari de la votació de referèndum il·legal de
l’1 d’octubre de 2017, es van produir una sèrie de circumstàncies greus relacionades
amb la seguretat, davant de la Delegació del Govern d’Espanya a Girona.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Troba el Govern normal la situació d’humiliació a què es va sotmetre als agents
de l’operatiu amb la connivència de la direcció política del Cos de Mossos d’Esquadra?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat d’agents
dels Mossos d’Esquadra de l’operatiu de Girona per a la manifestació
de l’1 d’octubre de 2018 a Barcelona
314-02469/12
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 17935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
Aquest passat dia 1 d’octubre, en el marc de la manifestació-concentració que es
va realitzar amb motiu del primer aniversari de la votació de referèndum il·legal de
l’1 d’octubre de 2017, es van produir una sèrie de circumstàncies greus relacionades
amb la seguretat, davant de la Delegació del Govern d’Espanya a Girona.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Es va fer baixar durant el dia 1 d’octubre de 2018 cap a Barcelona cap agent
present al dispositiu de Girona?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Castillo Rosique, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la fallida
de la secció de crèdit de la Cooperativa de l’Aleixar (Baix Camp)
314-02470/12
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18021 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari 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.
La secció de crèdit de la cooperativa de l’Aleixar, al Baix Camp, ha fet fallida
per la falta total de liquiditat. El forat econòmic detectat per la Generalitat és de
1,3 milions d’euros, tot i que no es descarta que pugui arribar als 3 milions d’euros.
Hi ha prop de 200 famílies afectades, ja que moltes persones d’aquest poble hi tenien els seus estalvis. Davant aquestes informacions, interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Té el Govern la informació sobre l’import total que ha provocat la fallida de la
secció de crèdit de la cooperativa d’Aleixar?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la
fallida de la secció de crèdit de la Cooperativa de l’Aleixar (Baix
Camp)
314-02471/12
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18022 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari 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.
La secció de crèdit de la cooperativa de l’Aleixar, al Baix Camp, ha fet fallida
per la falta total de liquiditat. El forat econòmic detectat per la Generalitat és de
1,3 milions d’euros, tot i que no es descarta que pugui arribar als 3 milions d’euros.
Hi ha prop de 200 famílies afectades, ja que moltes persones d’aquest poble hi tenien els seus estalvis. Davant aquestes informacions, interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
3.25.15. Preguntes per escrit
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– Si el Govern en té coneixement, quins han estat els motius d’aquesta fallida?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a
gestionar la situació derivada de la fallida de la secció de crèdit de la
Cooperativa de l’Aleixar (Baix Camp)
314-02472/12
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18023 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari 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.
La secció de crèdit de la cooperativa de l’Aleixar, al Baix Camp, ha fet fallida
per la falta total de liquiditat. El forat econòmic detectat per la Generalitat és de
1,3 milions d’euros, tot i que no es descarta que pugui arribar als 3 milions d’euros.
Hi ha prop de 200 famílies afectades, ja que moltes persones d’aquest poble hi tenien els seus estalvis. Davant aquestes informacions, interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines accions ha emprès el Govern per gestionar aquesta situació i oferir una
solució a les famílies afectades?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment dels
dipòsits de la secció de crèdit de la Cooperativa de l’Aleixar (Baix
Camp)
314-02473/12
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari 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.
La secció de crèdit de la cooperativa de l’Aleixar, al Baix Camp, ha fet fallida
per la falta total de liquiditat. El forat econòmic detectat per la Generalitat és de
1,3 milions d’euros, tot i que no es descarta que pugui arribar als 3 milions d’euros.
Hi ha prop de 200 famílies afectades, ja que moltes persones d’aquest poble hi tenien els seus estalvis. Davant aquestes informacions, interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:

3.25.15. Preguntes per escrit

64

BOPC 173
15 d’octubre de 2018

– Els dipòsits de la secció de crèdit estan garantits pel fons cooperatiu de suport
a les seccions de crèdit? Es compleixen els requisits per utilitzar-los?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb
les altres administracions per a donar resposta a la situació derivada
de la fallida de la secció de crèdit de la Cooperativa de l’Aleixar (Baix
Camp)
314-02474/12
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari 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.
La secció de crèdit de la cooperativa de l’Aleixar, al Baix Camp, ha fet fallida
per la falta total de liquiditat. El forat econòmic detectat per la Generalitat és de
1,3 milions d’euros, tot i que no es descarta que pugui arribar als 3 milions d’euros.
Hi ha prop de 200 famílies afectades, ja que moltes persones d’aquest poble hi tenien els seus estalvis. Davant aquestes informacions, interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Coordinarà el Govern la seva resposta amb les diferents administracions públiques (Ajuntament, Consell Comarcal, Diputació) del territori?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si informarà el
Parlament sobre les accions per a fer front a la situació derivada de
la fallida de la Cooperativa de l’Aleixar (Baix Camp)
314-02475/12
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari 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.
La secció de crèdit de la cooperativa de l’Aleixar, al Baix Camp, ha fet fallida
per la falta total de liquiditat. El forat econòmic detectat per la Generalitat és de 1,3
milions d’euros, tot i que no es descarta que pugui arribar als 3 milions d’euros. Hi
ha prop de 200 famílies afectades, ja que moltes persones d’aquest poble hi tenien
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els seus estalvis. Davant aquestes informacions, interessa saber a aquests diputats i
al seu grup parlamentari:
– Informarà el Govern al Parlament sobre les accions que durà a terme?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les zones afectades
per l’eruga asiàtica
314-02476/12
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Des de l’any 2014 es detecta una proliferació d’una preocupant plaga invasora
d’erugues que afecta als boixos de diferents comarques de Catalunya. L’Eruga Asià
tica, Cydalima perspectalis, ha tingut un creixement exponencial des d’aleshores a
diferents indrets del territori generant una defoliació de les fulles del boix fins a matar-los. Aquest ràpid creixement i descontrol de la plaga requereix prendre mesures
efectives per al seu control. Algunes de les zones més afectades són la Garrotxa,
Osona, La Vall d’Aran o la Selva, entre d’altres. Davant d’aquestes informacions,
interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Té coneixement el Govern sobre quines són totes les zones del territori afectades per l’eruga asiàtica?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a
controlar o eliminar l’eruga asiàtica
314-02477/12
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Des de l’any 2014 es detecta una proliferació d’una preocupant plaga invasora
d’erugues que afecta als boixos de diferents comarques de Catalunya. L’Eruga Asià
tica, Cydalima perspectalis, ha tingut un creixement exponencial des d’aleshores a
diferents indrets del territori generant una defoliació de les fulles del boix fins a matar-los. Aquest ràpid creixement i descontrol de la plaga requereix prendre mesures
efectives per al seu control. Algunes de les zones més afectades són la Garrotxa,
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Osona, La Vall d’Aran o la Selva, entre d’altres. Davant d’aquestes informacions,
interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines accions s’estan duent a terme per tal de controlar o eliminar aquesta
plaga?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per a
fer front a l’eruga asiàtica
314-02478/12
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Des de l’any 2014 es detecta una proliferació d’una preocupant plaga invasora
d’erugues que afecta als boixos de diferents comarques de Catalunya. L’Eruga Asià
tica, Cydalima perspectalis, ha tingut un creixement exponencial des d’aleshores a
diferents indrets del territori generant una defoliació de les fulles del boix fins a matar-los. Aquest ràpid creixement i descontrol de la plaga requereix prendre mesures
efectives per al seu control. Algunes de les zones més afectades són la Garrotxa,
Osona, La Vall d’Aran o la Selva, entre d’altres. Davant d’aquestes informacions,
interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin pressupost destinarà el Departament d’Agricultura per a fer front a aquesta plaga?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb
les altres administracions per a fer front a l’eruga asiàtica
314-02479/12
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Des de l’any 2014 es detecta una proliferació d’una preocupant plaga invasora
d’erugues que afecta als boixos de diferents comarques de Catalunya. L’Eruga Asià
tica, Cydalima perspectalis, ha tingut un creixement exponencial des d’aleshores a
diferents indrets del territori generant una defoliació de les fulles del boix fins a matar-los. Aquest ràpid creixement i descontrol de la plaga requereix prendre mesures
efectives per al seu control. Algunes de les zones més afectades són la Garrotxa,
3.25.15. Preguntes per escrit

67

BOPC 173
15 d’octubre de 2018

Osona, La Vall d’Aran o la Selva, entre d’altres. Davant d’aquestes informacions,
interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– S’ha coordinat una resposta conjunta amb les diferents administracions públiques implicades (ajuntaments, consells comarcals, centres de recerca)?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment
interanual de la desocupació a Lleida
314-02480/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Recentment, el Ministeri de Treball ha publicat les dades d’atur del mes de setembre. Les dades presentades assenyalen que l’única província de l’Estat on augmenta l’atur interanual és Lleida, amb un 1,43% més d’aturats respecte el 2017.
Durant el mes de setembre el nombre d’aturats registrats a les oficines del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) a Lleida va assolir els 19.417 després d’augmentar
el setembre en 950 persones respecte al mes anterior, el 5,14% més, segons les dades
publicades pel Govern de l’Estat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– És conscient el Govern que Lleida és el territori de tot l’Estat on més s’ha incrementat l’atur interanual?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Pol Gibert Horcas, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de
l’increment interanual de la desocupació a Lleida
314-02481/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18036 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Recentment, el Ministeri de Treball ha publicat les dades d’atur del mes de setembre. Les dades presentades assenyalen que l’única província de l’Estat on augmenta l’atur interanual és Lleida, amb un 1,43% més d’aturats respecte el 2017.
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Durant el mes de setembre el nombre d’aturats registrats a les oficines del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) a Lleida va assolir els 19.417 després d’augmentar
el setembre en 950 persones respecte al mes anterior, el 5,14% més, segons les dades
publicades pel Govern de l’Estat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quins motius creu que han portat a assolir aquestes dades negatives d’atur?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Pol Gibert Horcas, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions de
desenvolupament econòmic previstes per a compensar l’increment
de la desocupació a Lleida
314-02482/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Recentment, el Ministeri de Treball ha publicat les dades d’atur del mes de setembre. Les dades presentades assenyalen que l’única província de l’Estat on augmenta l’atur interanual és Lleida, amb un 1,43% més d’aturats respecte el 2017.
Durant el mes de setembre el nombre d’aturats registrats a les oficines del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) a Lleida va assolir els 19.417 després d’augmentar
el setembre en 950 persones respecte al mes anterior, el 5,14% més, segons les dades
publicades pel Govern de l’Estat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Impulsarà el Govern accions de desenvolupament econòmic per compensar
aquesta situació? Quines?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Pol Gibert Horcas, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació del
nivell d’inversió pública i d’infraestructures bàsiques a Lleida, l’Alt
Pirineu i Aran
314-02483/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
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Recentment, el Ministeri de Treball ha publicat les dades d’atur del mes de setembre. Les dades presentades assenyalen que l’única província de l’Estat on augmenta l’atur interanual és Lleida, amb un 1,43% més d’aturats respecte el 2017.
Durant el mes de setembre el nombre d’aturats registrats a les oficines del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) a Lleida va assolir els 19.417 després d’augmentar
el setembre en 950 persones respecte al mes anterior, el 5,14% més, segons les dades
publicades pel Govern de l’Estat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Té previst el Govern recuperar el nivell d’inversió pública i d’infraestructures
bàsiques anterior a la crisi econòmica dels territoris de Lleida i de l’Alt Pirineu i
Aran, que s’ha reduït més d’un 80% i 70% respectivament?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Pol Gibert Horcas, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la davallada
demogràfica i de renda per càpita als territoris de Lleida, el Pirineu
i Aran
314-02484/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Recentment, el Ministeri de Treball ha publicat les dades d’atur del mes de setembre. Les dades presentades assenyalen que l’única província de l’Estat on augmenta l’atur interanual és Lleida, amb un 1,43% més d’aturats respecte el 2017.
Durant el mes de setembre el nombre d’aturats registrats a les oficines del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) a Lleida va assolir els 19.417 després d’augmentar
el setembre en 950 persones respecte al mes anterior, el 5,14% més, segons les dades
publicades pel Govern de l’Estat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– És conscient el Govern que el territori de Lleida, el Pirineu i Aran acumula una
davallada demogràfica i de renta per càpita superior a la mitjana que dificulta el seu
creixement econòmic i social?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Pol Gibert Horcas, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls dels sectors
estratègics de les comarques rurals
314-02485/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui
contestada amb resposta escrita.
Recentment, el Ministeri de Treball ha publicat les dades d’atur del mes de setembre. Les dades presentades assenyalen que l’única província de l’Estat on augmenta l’atur interanual és Lleida, amb un 1,43% més d’aturats respecte el 2017.
Durant el mes de setembre el nombre d’aturats registrats a les oficines del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) a Lleida va assolir els 19.417 després d’augmentar
el setembre en 950 persones respecte al mes anterior, el 5,14% més, segons les dades
publicades pel Govern de l’Estat.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– El Govern impulsarà i potenciarà els sectors estratègics de les comarques rurals? Quins sectors i com ho farà?
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Pol Gibert Horcas, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a
erradicar el cranc blau
314-02486/12
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El cranc blau americà o «callinectes sapidus» es va detectar per primera vegada
l’any 2012 al Mediterrani occidental a la llacuna de la Tancada, al delta de l’Ebre.
L’any següent va ser vist a la platja de l’Eucaliptus. Ja s’ha escampat per tot el litoral entre Múrcia i l’Ebre, incloent hi la Manga del Mar Menor i l’Albufera, i ara
sembla que també s’estén cap al nord, segons el CSIC a l’ICM. Amb anterioritat ja
s’havia detectat en aigües atlàntiques espanyoles, tant al Cantàbric com a la desembocadura del Guadalquivir. Aquesta espècie invasora, que té una gran facilitat per
reproduïr-se i adaptar-se al medi, pot acabar desplaçant les espècies autòctones i
ja representa una plaga que genera greus problemes en moltes zones de la costa de
Catalunya. Per aquests motius, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quines accions ha dut a terme el Govern per tal d’eradicar la plaga de cranc
blau i evitar els efectes negatius al nostre ecosistema? Quines mesures realitzarà durant els propers mesos?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis científics
per a trobar solucions efectives contra la plaga del cranc blau
314-02487/12
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El cranc blau americà o «callinectes sapidus» es va detectar per primera vegada
l’any 2012 al Mediterrani occidental a la llacuna de la Tancada, al delta de l’Ebre.
L’any següent va ser vist a la platja de l’Eucaliptus. Ja s’ha escampat per tot el litoral entre Múrcia i l’Ebre, incloent hi la Manga del Mar Menor i l’Albufera, i ara
sembla que també s’estén cap al nord, segons el CSIC a l’ICM. Amb anterioritat ja
s’havia detectat en aigües atlàntiques espanyoles, tant al Cantàbric com a la desembocadura del Guadalquivir. Aquesta espècie invasora, que té una gran facilitat per
reproduïr-se i adaptar-se al medi, pot acabar desplaçant les espècies autòctones i
ja representa una plaga que genera greus problemes en moltes zones de la costa de
Catalunya. Per aquests motius, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha encarregat o realitzat el Govern estudis científics per tal de trobar solucions
efectives en la lluita contra aquesta plaga? Quines conclusions ha extret?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les zones més
afectades pel cranc blau
314-02488/12
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El cranc blau americà o «callinectes sapidus» es va detectar per primera vegada
l’any 2012 al Mediterrani occidental a la llacuna de la Tancada, al delta de l’Ebre.
L’any següent va ser vist a la platja de l’Eucaliptus. Ja s’ha escampat per tot el litoral entre Múrcia i l’Ebre, incloent hi la Manga del Mar Menor i l’Albufera, i ara
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sembla que també s’estén cap al nord, segons el CSIC a l’ICM. Amb anterioritat ja
s’havia detectat en aigües atlàntiques espanyoles, tant al Cantàbric com a la desembocadura del Guadalquivir. Aquesta espècie invasora, que té una gran facilitat per
reproduïr-se i adaptar-se al medi, pot acabar desplaçant les espècies autòctones i
ja representa una plaga que genera greus problemes en moltes zones de la costa de
Catalunya. Per aquests motius, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines són les zones més afectades de Catalunya per la presència del cranc
blau?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes negatius
del cranc blau en els ecosistemes
314-02489/12
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El cranc blau americà o «callinectes sapidus» es va detectar per primera vegada
l’any 2012 al Mediterrani occidental a la llacuna de la Tancada, al delta de l’Ebre.
L’any següent va ser vist a la platja de l’Eucaliptus. Ja s’ha escampat per tot el litoral entre Múrcia i l’Ebre, incloent hi la Manga del Mar Menor i l’Albufera, i ara
sembla que també s’estén cap al nord, segons el CSIC a l’ICM. Amb anterioritat ja
s’havia detectat en aigües atlàntiques espanyoles, tant al Cantàbric com a la desembocadura del Guadalquivir. Aquesta espècie invasora, que té una gran facilitat per
reproduïr-se i adaptar-se al medi, pot acabar desplaçant les espècies autòctones i
ja representa una plaga que genera greus problemes en moltes zones de la costa de
Catalunya. Per aquests motius, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines conseqüències negatives ha produït la plaga del cranc blau a l’ecosistema de les nostres costes?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de
coordinació entre les administracions i els sectors afectats pel cranc
blau
314-02490/12
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18120 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
El cranc blau americà o «callinectes sapidus» es va detectar per primera vegada
l’any 2012 al Mediterrani occidental a la llacuna de la Tancada, al delta de l’Ebre.
L’any següent va ser vist a la platja de l’Eucaliptus. Ja s’ha escampat per tot el litoral entre Múrcia i l’Ebre, incloent hi la Manga del Mar Menor i l’Albufera, i ara
sembla que també s’estén cap al nord, segons el CSIC a l’ICM. Amb anterioritat ja
s’havia detectat en aigües atlàntiques espanyoles, tant al Cantàbric com a la desembocadura del Guadalquivir. Aquesta espècie invasora, que té una gran facilitat per
reproduïr-se i adaptar-se al medi, pot acabar desplaçant les espècies autòctones i
ja representa una plaga que genera greus problemes en moltes zones de la costa de
Catalunya. Per aquests motius, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha reunit el Govern a les administracions públiques i sectors afectats per
aquesta plaga, per tal d’informar i coordinar esforços?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació
econòmica prevista per a la lluita contra el cranc blau
314-02491/12
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El cranc blau americà o «callinectes sapidus» es va detectar per primera vegada
l’any 2012 al Mediterrani occidental a la llacuna de la Tancada, al delta de l’Ebre.
L’any següent va ser vist a la platja de l’Eucaliptus. Ja s’ha escampat per tot el litoral entre Múrcia i l’Ebre, incloent hi la Manga del Mar Menor i l’Albufera, i ara
sembla que també s’estén cap al nord, segons el CSIC a l’ICM. Amb anterioritat ja
s’havia detectat en aigües atlàntiques espanyoles, tant al Cantàbric com a la desembocadura del Guadalquivir. Aquesta espècie invasora, que té una gran facilitat per
reproduïr-se i adaptar-se al medi, pot acabar desplaçant les espècies autòctones i
ja representa una plaga que genera greus problemes en moltes zones de la costa de
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Catalunya. Per aquests motius, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina assignació econòmica té el Govern previst destinar a la lluita contra el
cranc blau durant el 2018?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obtenció de
llicències de pesca esportiva per al cranc blau
314-02492/12
FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 18122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El cranc blau americà o «callinectes sapidus» es va detectar per primera vegada
l’any 2012 al Mediterrani occidental a la llacuna de la Tancada, al delta de l’Ebre.
L’any següent va ser vist a la platja de l’Eucaliptus. Ja s’ha escampat per tot el litoral entre Múrcia i l’Ebre, incloent hi la Manga del Mar Menor i l’Albufera, i ara
sembla que també s’estén cap al nord, segons el CSIC a l’ICM. Amb anterioritat ja
s’havia detectat en aigües atlàntiques espanyoles, tant al Cantàbric com a la desembocadura del Guadalquivir. Aquesta espècie invasora, que té una gran facilitat per
reproduïr-se i adaptar-se al medi, pot acabar desplaçant les espècies autòctones i
ja representa una plaga que genera greus problemes en moltes zones de la costa de
Catalunya. Per aquests motius, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Permetrà el Govern obtenir llicència de pesca esportiva per al cranc blau, per
tal de facilitar la lluita contra aquesta plaga?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans per a
solucionar l’endeutament de la Corporació de Salut Maresme La Selva
314-02493/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP
Reg. 18156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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Els municipis de Pineda i Calella i, en general els municipis que tenen com a
referencia la Corporació de Salut Maresme La Selva (CSMS), hi ha una creixent inquietud en relació a la manca de claredat sobre els projectes d’inversió a realitzar en
el conjunt de la xarxa d’equipaments de l’esmentada CSMS.
Això es manifesta en una preocupació evident pel risc de pèrdua de la qualitat
assistencial. És una sensació compartida entre la població la bona valoració dels i
les professionals que treballen a la CSMS i, alhora, la percepció de la degradació
de les instal·lacions, molt especialment la de l’Hospital Sant Jaume de Calella. Les
necessitats d’inversions són amplament conegudes i reconegudes pel Departament
de Salut tal i com s’ha fet palès en la recent visita a la consellera per part de l’alcaldessa de Calella i en la visita que el conseller Comín va fer a Calella el passat any,
moment què va admetre que l’Hospital de Sant Jaume estava entre els quatre Hospitals de la Xarxa mes necessitats d’inversions.
– Quin són els plans del Departament de Salut per a solucionar l’endeutament de
la Corporació de Salut Maresme - La Selva?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les millores de les
instal·lacions de l’Hospital de Sant Jaume de Calella (Maresme)
314-02494/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP
Reg. 18157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Els municipis de Pineda i Calella i, en general els municipis que tenen com a
referencia la Corporació de Salut Maresme La Selva (CSMS), hi ha una creixent inquietud en relació a la manca de claredat sobre els projectes d’inversió a realitzar en
el conjunt de la xarxa d’equipaments de l’esmentada CSMS.
Això es manifesta en una preocupació evident pel risc de pèrdua de la qualitat
assistencial. És una sensació compartida entre la població la bona valoració dels i les
professionals que treballen a la CSMS i, alhora, la percepció de la degradació de les
instal·lacions, molt especialment la de l’Hospital Sant Jaume de Calella. Les necessitat d’inversions són amplament conegudes i reconegudes pel Departament de Salut
tal i com s’ha fet palès en la recent visita a la consellera per part de l’alcaldessa de
Calella i en la visita que el conseller Comín va fer a Calella el passat any, moment
què va admetre que l’Hospital de Sant Jaume estava entre els quatre Hospitals de la
Xarxa mes necessitats d’inversions.
– Quines millores de les instal·lacions de l’Hospital de Sant Jaume de Calella
s’estan planificant (abast, pressupost i calendari)?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de
les especialitats mèdiques entre els hospitals de Calella i Blanes i el
tractament de malalts de llarga estada
314-02495/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP
Reg. 18158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.10.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Els municipis de Pineda i Calella i, en general els municipis que tenen com a
referencia la Corporació de Salut Maresme La Selva (CSMS), hi ha una creixent inquietud en relació a la manca de claredat sobre els projectes d’inversió a realitzar en
el conjunt de la xarxa d’equipaments de l’esmentada CSMS.
Això es manifesta en una preocupació evident pel risc de pèrdua de la qualitat
assistencial. És una sensació compartida entre la població la bona valoració dels i les
professionals que treballen a la CSMS i, alhora, la percepció de la degradació de les
instal·lacions, molt especialment la de l’Hospital Sant Jaume de Calella. Les necessitat d’inversions són amplament conegudes i reconegudes pel Departament de Salut
tal i com s’ha fet palès en la recent visita a la consellera per part de l’alcaldessa de
Calella i en la visita que el conseller Comín va fer a Calella el passat any, moment
què va admetre que l’Hospital de Sant Jaume estava entre els quatre Hospitals de la
Xarxa mes necessitats d’inversions.
– Quin és el Pla de la Conselleria en relació a la distribució dels serveis que presta la CSMS i, concretament, la distribució de les especialitats entre els Hospitals de
Calella i de Blanes i el tractament de malalts de llarga estada?
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del GP CatECP
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