BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · segon període · número 201 · divendres 16 de novembre 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
1.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació del cobrament
dels serveis mèdics prestats a estrangers a l’empresa International Care Patient
Assistance
314-00516/12
Resposta del Govern

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Barcelonès el 2010 i del 2015 ençà
314-01908/12
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Vallès Occidental el 2010 i del 2015 ençà
314-01909/12
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Baix Llobregat el 2010 i del 2015 ençà
314-01910/12
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Maresme el 2010 i del 2015 ençà
314-01911/12
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Vallès Oriental el 2010 i del 2015 ençà
314-01912/12
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Tarragonès el 2010 i del 2015 ençà
314-01913/12
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Segrià el 2010 i del 2015 ençà
314-01914/12
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Gironès el 2010 i del 2015 ençà
314-01915/12
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Baix Camp el 2010 i del 2015 ençà
314-01916/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Bages el 2010 i del 2015 ençà
314-01917/12
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats a la Selva el 2010 i del 2015 ençà
314-01918/12
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats a Osona el 2010 i del 2015 ençà
314-01919/12
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Garraf el 2010 i del 2015 ençà
314-01920/12
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats a l’Alt Empordà el 2010 i del 2015 ençà
314-01921/12
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Baix Empordà el 2010 i del 2015 ençà
314-01922/12
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats a l’Anoia el 2010 i del 2015 ençà
314-01923/12
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats a l’Alt Penedès el 2010 i del 2015 ençà
314-01924/12
Resposta del Govern

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Baix Penedès el 2010 i del 2015 ençà
314-01925/12
Resposta del Govern

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Baix Ebre el 2010 i del 2015 ençà
314-01926/12
Resposta del Govern

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Montsià el 2010 i del 2015 ençà
314-01927/12
Resposta del Govern

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats a la Garrotxa el 2010 i del 2015 ençà
314-01928/12
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats a l’Alt Camp el 2010 i del 2015 ençà
314-01929/12
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Berguedà el 2010 i del 2015 ençà
314-01930/12
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats a la Noguera el 2010 i del 2015 ençà
314-01931/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Pla d’Urgell el 2010 i del 2015 ençà
314-01932/12
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats a l’Urgell el 2010 i del 2015 ençà
314-01933/12
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Pla de l’Estany el 2010 i del 2015 ençà
314-01934/12
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Ripollès el 2010 i del 2015 ençà
314-01935/12
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats a la Segarra el 2010 i del 2015 ençà
314-01936/12
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats a la Ribera d’Ebre el 2010 i del 2015 ençà
314-01937/12
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats a l’Alt Urgell el 2010 i del 2015 ençà
314-01938/12
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats a la Conca de Barberà el 2010 i del 2015 ençà
314-01939/12
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats a les Garrigues el 2010 i del 2015 ençà
314-01940/12
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats a la Cerdanya el 2010 i del 2015 ençà
314-01941/12
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Solsonès el 2010 i del 2015 ençà
314-01942/12
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Pallars Jussà el 2010 i del 2015 ençà
314-01943/12
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Moianès el 2010 i del 2015 ençà
314-01944/12
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats a la Terra Alta el 2010 i del 2015 ençà
314-01945/12
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats a Aran el 2010 i del 2015 ençà
314-01946/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Priorat el 2010 i del 2015 ençà
314-01947/12
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats al Pallars Sobirà el 2010 i del 2015 ençà
314-01948/12
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de docents de primària
contractats a l’Alta Ribagorça el 2010 i del 2015 ençà
314-01949/12
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dominis «.cat» registrats del 2011 ençà
314-02034/12
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a impulsar
el domini «.cat» i els convenis i contractes subscrits amb relació a aquest domini
314-02035/12
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’elaboració del projecte de llei de protecció dels drets i deures digitals dels ciutadans
314-02057/12
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es posà en venda una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès)
314-02078/12
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de la posada en venda
d’una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès)
314-02079/12
Resposta del Govern

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ofertes rebudes per a adquirir una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès)
314-02080/12
Resposta del Govern

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de venda d’una parcel·la de
l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02081/12
Resposta del Govern

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de protecció oficial dels
habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via Trajana de Sant Adrià de
Besòs (Barcelonès)
314-02082/12
Resposta del Govern

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de la protecció oficial
dels habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via Trajana de Sant Adrià
de Besòs (Barcelonès)
314-02083/12
Resposta del Govern

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a assignar els
habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via Trajana de Sant Adrià de
Besòs (Barcelonès)
314-02084/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits per a optar als habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès)
314-02085/12
Resposta del Govern

38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu dels habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02086/12
Resposta del Govern

38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a posar en venda
una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès)
314-02087/12
Resposta del Govern

38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels membres del
Consell Escolar de Catalunya
314-02088/12
Resposta del Govern

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de la banda ampla
del projecte Xarxa Oberta
314-02089/12
Resposta del Govern

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els excedents de capacitat de la
xarxa del projecte Xarxa Oberta
314-02090/12
Resposta del Govern

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les connexions dels proveïdors externs d’Internet a la xarxa del projecte Xarxa Oberta
314-02091/12
Resposta del Govern

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades del trànsit generat pels
proveïdors externs d’Internet a la xarxa del projecte Xarxa Oberta
314-02092/12
Resposta del Govern

41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació sobre el projecte Xarxa Oberta
314-02093/12
Resposta del Govern

41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organigrama del projecte Xarxa
Oberta
314-02094/12
Resposta del Govern

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per a la concessionària del projecte Xarxa Oberta del 2010 ençà
314-02095/12
Resposta del Govern

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de la concessió del projecte Xarxa Oberta
314-02096/12
Resposta del Govern

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les connexions amb fibra òptica
del projecte Xarxa Oberta
314-02097/12
Resposta del Govern

43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres al despatx del president
de la Generalitat i al Saló de la Mare de Déu de Montserrat del Palau de la Generalitat
314-02124/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura de les parades pendents
de les línies 9 i 10 del metro corresponents al tram sud
314-02127/12
Resposta del Govern

63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura de les parades pendents
de la línia 9 del metro corresponents al tram central
314-02128/12
Resposta del Govern

64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació a l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-02131/12
Resposta del Govern

64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a resoldre la
situació amb relació als retards a l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-02132/12
Resposta del Govern

66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions davant el Govern de
l’Estat per a resoldre els retards a l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-02133/12
Resposta del Govern

66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seu coneixement de la manca
de personal a l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-02134/12
Resposta del Govern

66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seu coneixement de l’escassetat
de recursos operatius a l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-02135/12
Resposta del Govern

66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb Vueling amb relació als retards a l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-02136/12
Resposta del Govern

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb Ryanair amb relació als retards a l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-02137/12
Resposta del Govern

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que té i la investigació
que ha pogut obrir amb relació a la possible vulneració del dret de vaga per Ryanair
314-02138/12
Resposta del Govern

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la informació que Ryanair dona
als passatgers compleix la normativa
314-02139/12
Resposta del Govern

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a garantir els drets
dels viatgers i assessorar-los en cas de retallades i cancel·lacions
314-02140/12
Resposta del Govern

68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el caràcter del viatge del president
de la Generalitat a Waterloo (Bèlgica) el 28 de juliol de 2018
314-02164/12
Resposta del Govern

68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa del viatge del president
de la Generalitat a Waterloo (Bèlgica) el 28 de juliol de 2018
314-02165/12
Resposta del Govern

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del president de
la Generalitat en el viatge a Waterloo (Bèlgica) del 28 de juliol de 2018
314-02166/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càrrec de les despeses del viatge
del president de la Generalitat a Waterloo (Bèlgica) el 28 de juliol de 2018
314-02167/12
Resposta del Govern

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el detall de les despeses del viatge
del president de la Generalitat a Waterloo (Bèlgica) el 28 de juliol de 2018
314-02168/12
Resposta del Govern

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els viatges oficials dels membres
del Govern
314-02169/12
Resposta del Govern

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda dels viatges oficials dels
membres del Govern
314-02170/12
Resposta del Govern

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants dels membres
del Govern en els viatges oficials
314-02171/12
Resposta del Govern

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses dels viatges oficials
dels membres del Govern
314-02172/12
Resposta del Govern

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini efectiu de pagament a
proveïdors en el període 2013-2017 i en el primer semestre del 2018
314-02192/12
Resposta del Govern

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades i previstes per a gestionar el problema d’acreció crònica de la platja de Sa Riera a Begur
(Baix Empordà)
314-02211/12
Resposta del Govern

73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de certificats emesos o
renovats per l’Agència Catalana de Certificació CatCert entre els anys 2014 i 2017
314-02212/12
Resposta del Govern

74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la competència estatutària exercida
per diversos membres de la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra durant un viatge
institucional als Estats Units d’Amèrica
314-02230/12
Resposta del Govern

74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació als Cossos i Forces
de Seguretat de l’Estat espanyol del viatge institucional als Estats Units d’Amèrica
de diversos membres de la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra
314-02231/12
Resposta del Govern

75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració competencial de
l’actuació de diversos membres de la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra durant
un viatge institucional als Estats Units d’Amèrica
314-02232/12
Resposta del Govern

75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat a la Comissió de Matèries Secretes i Reservades del Parlament de l’actuació de diversos membres de
la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra durant un viatge institucional als Estats
Units d’Amèrica
314-02233/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització del viatge institucional als Estats Units d’Amèrica de diversos membres de la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra
314-02234/12
Resposta del Govern

75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a les administracions
públiques dels Estats Units d’Amèrica de la falta de competències de la policia autonòmica
314-02235/12
Resposta del Govern

76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada a les autoritats d’immigració dels Estats Units d’Amèrica
314-02236/12
Resposta del Govern

76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió a l’ordre del dia de les
reunions de les juntes de seguretat locals de l’estudi de mesures concretes que
impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari urbà per a la simbologia de qualsevol mena
314-02255/12
Resposta del Govern

76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de les juntes de seguretat locals on, sense figurar a l’ordre del dia, s’han estudiat mesures concretes
que impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari urbà per a la simbologia de qualsevol mena
314-02256/12
Resposta del Govern

77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-se amb les
plataformes SOS Costa Brava i Salvem l’Empordà sobre el projecte urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
314-02257/12
Resposta del Govern

77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte urbanístic Roses-2, a
Llançà (Alt Empordà)
314-02258/12
Resposta del Govern

78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té coneixement que el projecte
urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà) afecta terreny forestal
314-02259/12
Resposta del Govern

78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té coneixement que el projecte
urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà) pretén construir en pendents superiors
al 20%
314-02260/12
Resposta del Govern

78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi d’inundabilitat del sistema hídric del Rec d’En Feliu afectat pel projecte urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
314-02261/12
Resposta del Govern

79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del Parc Natural del Cap
de Creus pel projecte urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
314-02262/12
Resposta del Govern

79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció i la preservació del
Camí de Ronda entre Port de la Selva i Llançà (Alt Empordà) afectat pel projecte
urbanístic Roses-2
314-02263/12
Resposta del Govern

79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de mobilitat sobre l’afectació
al trànsit entre Llançà i Port de la Selva (Alt Empordà) del projecte urbanístic Roses-2
314-02264/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’ampliació de l’Hostal
Empúries a la platja del Portitxol a l’Escala (Alt Empordà)
314-02276/12
Resposta del Govern

80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat jurídica del projecte
d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol a l’Escala (Alt Empordà)
314-02277/12
Resposta del Govern

81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes per aturar el projecte d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol a l’Escala (Alt Empordà)
314-02278/12
Resposta del Govern

81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la Institució Altempordanesa per a la Defensa i l’Estudi de la Natura - Salvem l’Empordà per a
informar de l’estat del projecte d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol a l’Escala (Alt Empordà)
314-02279/12
Resposta del Govern

81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb el Fòrum Escala-Empúries per a informar de l’estat del projecte d’ampliació de l’Hostal Empúries
a la platja del Portitxol a l’Escala (Alt Empordà)
314-02280/12
Resposta del Govern

81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb l’Ajuntament de
l’Escala (Alt Empordà) per a informar de l’estat del projecte d’ampliació de l’Hostal
Empúries a la platja del Portitxol
314-02281/12
Resposta del Govern

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de desenvolupament del Pla
Especial d’Ordenació del Parc Arqueològic d’Empúries
314-02282/12
Resposta del Govern

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de membres del Cos de
Mossos d’Esquadra al districte de Ciutat Vella de Barcelona
314-02283/12
Resposta del Govern

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions dels membres del Cos
de Mossos d’Esquadra a Barcelona
314-02284/12
Resposta del Govern

83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu per a no augmentar els
efectius del Cos de Mossos d’Esquadra al districte de Ciutat Vella de Barcelona
314-02285/12
Resposta del Govern

83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents amb funció de
patrullatge del Cos de Mossos d’Esquadra
314-02286/12
Resposta del Govern

84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de convocatòria de places per al Cos de Mossos d’Esquadra
314-02287/12
Resposta del Govern

84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents previstos amb
destinació al districte de Ciutat Vella de Barcelona en la futura convocatòria de places per al Cos de Mossos d’Esquadra
314-02288/12
Resposta del Govern

85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del president
de la Generalitat a Waterloo (Bèlgica) del 27 d’agost de 2018
314-02338/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els assumptes tractats en la reunió del president de la Generalitat amb l’expresident Carles Puigdemont a Waterloo
(Bèlgica) el 27 d’agost de 2018
314-02339/12
Resposta del Govern

87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que han acompanyat
el president de la Generalitat en el viatge a Waterloo (Bèlgica) el 27 d’agost de 2018
314-02340/12
Resposta del Govern

87

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

87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de
la Generalitat i dels seus acompanyants a Waterloo (Bèlgica) el 27 d’agost de 2018
en concepte de desplaçament
314-02342/12
Resposta del Govern

87

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

88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del president de
la Generalitat i dels seus acompanyants a Waterloo (Bèlgica) el 27 d’agost de 2018
en concepte de manutenció
314-02344/12
Resposta del Govern

88

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

88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament del lloguer de les
dependències de l’hotel on ha tingut lloc la reunió entre el president de la Generalitat i l’expresident Carles Puigdemont durant el viatge a Waterloo (Bèlgica) el 27
d’agost de 2018
314-02346/12
Resposta del Govern

88

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

89

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

89

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

89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repetició del procés obert i àmpliament publicitat per a l’elecció del director gerent del Servei d’Emergències Mèdiques
314-02405/12
Resposta del Govern

90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a elegir el màxim responsable del Servei d’Emergències Mèdiques
314-02406/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució i el cost de la publicitat institucional de la Generalitat per a les festes de la Mercè i de Santa Tecla
314-02422/12
Resposta del Govern

90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què l’Agència Tributària
de Catalunya va iniciar els procediments per a recaptar l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats als bars i restaurants per l’ocupació
de la via pública
314-02429/12
Resposta del Govern

91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recaptació en altres comunitats
autònomes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats als bars i restaurants per l’ocupació de la via pública
314-02433/12
Resposta del Govern

92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat per l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats als bars i restaurants per
l’ocupació de la via pública els darrers cinc anys
314-02434/12
Resposta del Govern

92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’establiments que han
de pagar l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats per
l’ocupació de la via pública
314-02437/12
Resposta del Govern

93

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.25. Preguntes al Govern
2.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals
es va introduir publicitat sobre l’activitat «Cims per la llibertat» en la informació de
les xarxes socials del Meteocat el 13 d’octubre de 2018
311-00626/12
Retirada

94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el conseller de Territori va autoritzar publicitat sobre l’activitat «Cims per la llibertat» en la informació
de les xarxes socials del Meteocat el 13 d’octubre de 2018
311-00627/12
Retirada

94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el conseller de Territori autoritzarà publicitat de qualsevol acte públic a partir d’ara
311-00628/12
Retirada

94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris del Meteocat
per a introduir publicitat en els seus missatges a les xarxes socials
311-00629/12
Retirada

94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el Meteocat patrocina activitats socials o polítiques o ha inclòs informació meteorològica en altres
actes socials o polítics
311-00630/12
Retirada

95

3. Tramitacions en curs
3.25. Preguntes al Govern
3.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals
es va introduir publicitat de l’activitat Cims per la Llibertat en la informació de les
xarxes socials del Meteocat
311-00702/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el conseller de Territori i Sostenibilitat va autoritzar la introducció de publicitat de l’activitat Cims per
la Llibertat en la informació de les xarxes socials del Meteocat
311-00703/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el conseller de Territori i Sostenibilitat autoritzarà publicitat de qualsevol acte públic en les xarxes socials del Meteocat
311-00704/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

97

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris del Meteocat
per a introduir publicitat en els seus missatges a les xarxes socials
311-00705/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

97

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el Meteocat patrocina activitats socials o polítiques
311-00706/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

97

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de l’acord
per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions
311-00737/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’establiment de bonificacions i incentius fiscals per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions
311-00738/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què es va
sol·licitar l’autorització per a celebrar l’acte del col·lectiu Sant Pau per la Democràcia del 5 d’octubre de 2018
311-00739/12
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable d’haver autoritzat la celebració de l’acte del col·lectiu Sant Pau per la Democràcia del
5 d’octubre de 2018
311-00740/12
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable d’haver
autoritzat la presència de treballadors en la celebració de l’acte del col·lectiu Sant
Pau per la Democràcia del 5 d’octubre de 2018
311-00741/12
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la normativa per a justificar l’autorització de la celebració de l’acte del col·lectiu Sant Pau per la Democràcia del 5 d’octubre de 2018
311-00742/12
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades
per a garantir la tranquil·litat dels pacients durant la celebració de l’acte del col·lectiu
Sant Pau per la Democràcia del 5 d’octubre de 2018
311-00743/12
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades
per a garantir la seguretat dels pacients i dels treballadors contraris a la celebració
de l’acte del col·lectiu Sant Pau per la Democràcia del 5 d’octubre de 2018
311-00744/12
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els actes celebrats a
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau semblants al del 5 d’octubre de 2018
311-00745/12
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs
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3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del vídeo titulat
«De l’1-O al Consell per la República» amb el primer paràgraf de l’article 4 de la Llei
18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional
314-02745/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del vídeo titulat
«De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.a de la Llei 18/2000, per la qual
es regula la publicitat institucional
314-02746/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del vídeo titulat
«De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.c de la Llei 18/2000, per la qual
es regula la publicitat institucional
314-02747/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del vídeo titulat
«De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.d de la Llei 18/2000, per la qual
es regula la publicitat institucional
314-02748/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del vídeo titulat
«De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.l de la Llei 18/2000, per la qual
es regula la publicitat institucional
314-02749/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha consultat la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional amb relació a la campanya institucional,
l’elaboració o la difusió del vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República»
314-02750/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de la campanya institucional de presentació del Consell per la República en què s’emmarca el vídeo
titulat «De l’1-O al Consell per la República»
314-02751/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de mitjans de comunicació o xarxes socials en què s’ha inserit publicitat de la campanya institucional de
presentació del Consell per la República en què s’emmarca el vídeo titulat «De l’1-O
al Consell per la República»
314-02752/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de l’acte de presentació del Consell per la República celebrat al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat el 29 d’octubre de 2018
314-02753/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’acord per a
l’adquisició de vehicles de baixes emissions
314-02754/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de bonificacions i incentius fiscals per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions
314-02755/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va sol·licitar
l’autorització per a celebrar l’acte del col·lectiu Sant Pau per la Democràcia del 5
d’octubre de 2018
314-02756/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable d’haver autoritzat la
celebració de l’acte del col·lectiu Sant Pau per la Democràcia del 5 d’octubre de 2018
314-02757/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable d’haver autoritzat
la presència de treballadors en la celebració de l’acte del col·lectiu Sant Pau per la
Democràcia del 5 d’octubre de 2018
314-02758/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa per a justificar l’autorització de la celebració de l’acte del col·lectiu Sant Pau per la Democràcia del 5
d’octubre de 2018
314-02759/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a garantir la tranquil·litat dels pacients durant la celebració de l’acte del col·lectiu Sant
Pau per la Democràcia del 5 d’octubre de 2018
314-02760/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a garantir la seguretat dels pacients i dels treballadors contraris a la celebració de l’acte
del col·lectiu Sant Pau per la Democràcia del 5 d’octubre de 2018
314-02761/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes celebrats a l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau semblants al del 5 d’octubre de 2018
314-02762/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a presentar el
pla de prevenció i control de l’hepatitis C
314-02763/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del pressupost de la Generalitat per al 2018 que s’ha destinat a prevenir i tractar l’hepatitis C
314-02764/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la prova per a detectar
l’hepatitis C
314-02765/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el pla per a la prevenció i el control de l’hepatitis C preveu el cribratge universal
314-02766/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la trajectòria de la Kompanyia Lliure
314-02767/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desaparició de la Kompanyia
Lliure després de la dimissió de Lluís Pascual com a director del Teatre Lliure
314-02768/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions previstes per tal que
la Kompanyia Lliure reprengui l’activitat
314-02769/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’èxit de la posada en escena de
l’obra Àngels a Amèrica mereix la continuïtat de la Kompanyia Lliure
314-02770/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’empreses afins a la república creada per l’Assemblea Nacional Catalana
314-02771/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC

123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la creació d’una llista d’empreses afins a la república per l’Assemblea Nacional Catalana ajuda a la convivència o
aprofundeix en la divisió entre els catalans
314-02772/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC

123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències econòmiques
de la creació d’una llista d’empreses afins a la república per l’Assemblea Nacional
Catalana
314-02773/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC

124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions a emprendre contra la
creació d’una llista d’empreses afins a la república per l’Assemblea Nacional Catalana
314-02774/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC

124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import econòmic que la Generalitat dedica a cada alumne universitari
314-02775/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos obtinguts pel pagament de les matrícules
314-02776/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe 21/2018
de la Sindicatura de Comptes amb relació als complements salarials
314-02777/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC

126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe 21/2018
de la Sindicatura de Comptes amb relació a la revisió dels convenis
314-02778/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC

126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe 21/2018
de la Sindicatura de Comptes amb relació als mandats
314-02779/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25.

Preguntes al Govern

1.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació
del cobrament dels serveis mèdics prestats a estrangers a l’empresa
International Care Patient Assistance
314-00516/12
Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-00516/12 us informo del següent: L’assistència sanitària prestada als centres del sistema sanitari
integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) a persones que no resideixen a
Catalunya (turistes o transeünts) es facturada pel propi centre al Servei Català de la
Salut (CatSalut), sempre i quan la persona disposi de targeta sanitària europea (TSE)
i no es tracti d’assistències derivades de situacions que han d’estar obligatòriament
cobertes per assegurances específiques (accidents de trànsit, activitat esportiva, etc.).
Quan la persona no disposa de TSE, es manté el dret d’accés a l’assistència sanitària a Catalunya, però la facturació no anirà a càrrec del CatSalut i es tractarà, per
tant, d’una assistència privada. Aquesta assistència s’haurà de facturar al tercer obligat que pertoqui (mútues, assegurances, convenis específics, etc.) o al propi pacient
si no existeix el tercer obligat.
L’atenció urgent està garantida encara que la persona no disposi dels recursos
econòmics suficients. Aquesta situació s’haurà d’acreditar amb la signatura d’un
document de declaració responsable, tot i no ser un supòsit habitual en els casos de
turisme.
Els centres, en el marc de la seva autonomia de gestió i pel que fa a la seva organització administrativa interna, poden contractar la gestió del cobrament de serveis sanitaris que no s’han de facturar al CatSalut i que per aquest motiu, tenen el
caràcter de privats.
Alguns centres, en el marc de la seva pròpia organització interna i d’acord amb el
manual de facturació del CatSalut (document Actuacions sanitàries urgents en centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d’utilització pública
de Catalunya (SISCAT): assistència i facturació), actualitzat el mes de maig de 2017,
han contractat la gestió de la facturació de l’assistència sanitària a persones estrangeres que no disposen de TSE. Aquests centres són l’Hospital del Mar, l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau, l’Hospital Clínic, l’Hospital Sagrat Cor i l’Hospital Plató.
Cal remarcar que la Generalitat de Catalunya garanteix que tots els turistes tinguin dret a l’accés a l’assistència sanitària i que l’assistència sigui de caràcter públic
quan s’acredita el dret, i vetlla perquè en tots els centres del SISCAT se segueixi
correctament el circuit de l’assistència pública. La responsabilitat, però, de viatjar
en els condicions d’assegurament necessàries i el seguiment de la tramitació de les
factures generades queda fora de l’àmbit competencial de la Generalitat.
D’acord amb el que s’estableix al contracte subscrit pel Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona (CMPSB) amb International Care Patient Assistance (ICPA),
aquesta empresa assisteix als pacients (turistes) que acudeixen a l’Hospital del Mar
des de la seva admissió i s’encarrega del seguiment del seu procés assistencial fins
a l’alta.
1.25.15. Preguntes per escrit
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L’Hospital del Mar li factura serveis assistencials d’acord amb les tarifes aprovades pel Consell Rector del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, que prenen
com a referència les tarifes del CatSalut. Per la seva banda, ICPA gestiona els contactes amb les companyies asseguradores dels pacients i emeten la facturació corresponent d’acord amb els criteris de facturació internacionalment acceptats en el
mercat assegurador privat.
Aquesta circumstància pot comportar que, en algunes ocasions, el preu de l’assistència sanitària sigui superior al previst a les tarifes aprovades pel Consell Rector. No obstant això, en la majoria d’ocasions aquesta facturació respon a l’existència
d’acords entre ICPA i les principals companyies asseguradores adoptats amb la finalitat d’agilitzar els tràmits de facturació i minimitzar el risc d’impagament.
L’Hospital del Mar ingressa el total de la facturació emesa a ICPA en base a les
tarifes aprovades pel Consell Rector del CMPSB. L’Hospital té establerta una obligació de regularització que li permet facturar fins al 55% de l’import total facturat
per ICPA als pacients estrangers atesos en règim privat (turistes, en la seva pràctica
totalitat). D’aquesta manera, es limiten els ingressos d’ICPA derivats d’assistència
sanitària en un 45% de la facturació total.
Respecte l’import total cobrat a pacients turistes per assistència sanitària durant l’any 2017, aquesta xifra va ascendir a un total de 1.804.547,29 euros. El 55%
d’aquesta facturació constitueixen ingressos de l’Hospital del Mar. En conseqüència,
corresponen per contracte a ICPA uns ingressos totals de 812.046,281 euros durant
l’any 2017, i a l’Hospital del Mar la xifra de 992.501,01 euros.
Pel que fa a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau no té establert cap tipus de cànon.
A l’annex s’adjunta un resum del protocol a seguir per imputar correctament la
facturació d’una assistència a l’ens responsable del seu pagament.
Com s’ha explicat, els pacients estrangers atesos als quals s’ha acabat facturant
els serveis per parts del centre són pacients en règim privat, per aquest motiu es recullen dades d’activitat al registre del conjunt mínim bàsic de dades d’atenció urgent
(CMBD-UR), però no es disposa de dades de facturació.
Al Registre de reclamacions (GRE) del CatSalut no consten específicament queixes o reclamacions en concepte de facturació.
El Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Hospital del Mar té constància d’un nombre
de 15 reclamacions sobre aquest concepte entre l’1 de gener de 2011 i el 25 de gener de 2018.
Pel que fa a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el centre informa que no li
consten reclamacions específiques d’aquest àmbit.
No hi ha constància de cap cas en què no s’hagi admès la TSE a l’Hospital del
Mar, ni en cap altre centre hospitalari del SISCAT.
Barcelona, 6 de novembre de 2018
La consellera de Salut
Per delegació (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC núm. 7717, de
2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló
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Annex

El protocol a seguir per imputar correctament la facturació d’una assistència a
l’ens responsable del seu pagament és el següent:

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Barcelonès el 2010 i del 2015 ençà
314-01908/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 parlamentària 314-01908/12, 31401909/12, 314-01910/12, 314-01911/12, 314-01912/12, 314-01913/12, 314-01914/12,
314-01915/12, 314-01916/12, 314-01917/12, 314-01918/12, 314-01919/12, 31401920/12, 314-01921/12, 314-01922/12, 314-01923/12, 314-01924/12, 314-01925/12,
314-01926/12, 314-01927/12, 314-01928/12, 314-01929/12, 314-01930/12, 314-
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01931/12, 314-01932/12, 314-01933/12, 314-01934/12, 314-01935/12, 314-01936/12,
314-01937/12, 314-01938/12, 314-01939/12, 314-01940/12, 314-01941/12, 31401942/12, 314-01943/12, 314-01944/12, 314-01945/12, 314-01946/12, 314-01947/12,
314-01948/12 i 314-01949/12 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 afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi
La relació corresponent al nombre de llocs de treball destinats a funcionaris de
carrera del cos de mestres en instituts, amb l’adjudicació de destinacions provisionals realitzada per al curs escolar 2018-2019, és la següent:
Destinacions cos de mestres
curs 2018-2019
Comarca

Instituts

Alt Camp

9,00

Alt Empordà

15,00

Alt Penedès

15,00

Alt Urgell
Alta Ribagorça

0

Anoia

14,00

Bages

27,00

Baix Camp

28,17

Baix Ebre

15,00

Baix Empordà

18,00

Baix Llobregat

66,50

Baix Penedès

18,00

Barcelonès

90,50

Berguedà

6,00

Cerdanya

3,00

Conca de Barberà

4,00

Garraf

12,00

Garrigues

3,00

Garrotxa

5,00

Gironès

27,00

Maresme

40,00

Moianès

2,00

Montsià

9,00

Noguera

4,00

Osona
Pallars Jussà
Pallars Sobirà

21,00
0
0

Pla de l’Estany

4,00

Pla d’Urgell

5,00

Priorat
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Ribera d’Ebre

2,00

Ripollès

4,00

Segarra

1,00

Segrià

19,00

Selva

23,00
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Destinacions cos de mestres
curs 2018-2019
Solsonès
Tarragonès

2,00
33,00

Terra Alta

2,00

Urgell

6,00

Val d’Aran

4,00

Vallès Occidental

90,50

Vallès Oriental

44,50

** Data d’extracció de dades: 7/11/18

Barcelona, 8 d’octubre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Vallès Occidental el 2010 i del
2015 ençà
314-01909/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Baix Llobregat el 2010 i del 2015
ençà
314-01910/12
Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb dos altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Maresme el 2010 i del 2015 ençà
314-01911/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Vallès Oriental el 2010 i del 2015
ençà
314-01912/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Tarragonès el 2010 i del 2015 ençà
314-01913/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb tres altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Segrià el 2010 i del 2015 ençà
314-01914/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Gironès el 2010 i del 2015 ençà
314-01915/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Baix Camp el 2010 i del 2015 ençà
314-01916/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb tres altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Bages el 2010 i del 2015 ençà
314-01917/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats a la Selva el 2010 i del 2015 ençà
314-01918/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats a Osona el 2010 i del 2015 ençà
314-01919/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Garraf el 2010 i del 2015 ençà
314-01920/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats a l’Alt Empordà el 2010 i del 2015
ençà
314-01921/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Baix Empordà el 2010 i del 2015
ençà
314-01922/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats a l’Anoia el 2010 i del 2015 ençà
314-01923/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats a l’Alt Penedès el 2010 i del 2015
ençà
314-01924/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Baix Penedès el 2010 i del 2015
ençà
314-01925/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb tres altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Baix Ebre el 2010 i del 2015 ençà
314-01926/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb tres altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Montsià el 2010 i del 2015 ençà
314-01927/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb tres altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats a la Garrotxa el 2010 i del 2015 ençà
314-01928/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats a l’Alt Camp el 2010 i del 2015 ençà
314-01929/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb tres altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Berguedà el 2010 i del 2015 ençà
314-01930/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats a la Noguera el 2010 i del 2015 ençà
314-01931/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Pla d’Urgell el 2010 i del 2015
ençà
314-01932/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats a l’Urgell el 2010 i del 2015 ençà
314-01933/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Pla de l’Estany el 2010 i del 2015
ençà
314-01934/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Ripollès el 2010 i del 2015 ençà
314-01935/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats a la Segarra el 2010 i del 2015 ençà
314-01936/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats a la Ribera d’Ebre el 2010 i del 2015
ençà
314-01937/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb tres altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats a l’Alt Urgell el 2010 i del 2015 ençà
314-01938/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats a la Conca de Barberà el 2010 i del
2015 ençà
314-01939/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb tres altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats a les Garrigues el 2010 i del 2015
ençà
314-01940/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats a la Cerdanya el 2010 i del 2015 ençà
314-01941/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Solsonès el 2010 i del 2015 ençà
314-01942/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Pallars Jussà el 2010 i del 2015
ençà
314-01943/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Moianès el 2010 i del 2015 ençà
314-01944/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb dos altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats a la Terra Alta el 2010 i del 2015
ençà
314-01945/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb tres altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats a Aran el 2010 i del 2015 ençà
314-01946/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Priorat el 2010 i del 2015 ençà
314-01947/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb tres altres diputats del GP PSCUnits
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats al Pallars Sobirà el 2010 i del 2015
ençà
314-01948/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
docents de primària contractats a l’Alta Ribagorça el 2010 i del 2015
ençà
314-01949/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01908/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
dominis «.cat» registrats del 2011 ençà
314-02034/12
Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-2034/12 i 31402035/12, 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.
La gestió i el registre dels dominis de la Generalitat, és a dir els dominis .CAT i
d’altres tipologies, es realitza per part del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). Entre els anys 2011 i 2018 el CTTI ha enregistrat 103
dominis .CAT.
A dia d’avui, la previsió de despesa per al 2018, pel que fa a la gestió i registre
global de dominis, entre els que hi ha els dominis .cat, és d’uns 100.000 euros.
El CTTI té un contracte administratiu de servei de gestió i registre de dominis a
internet amb l’empresa Nae Comunicacions SL.
Així mateix, el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) té
un conveni amb la Fundació .CAT signat l’any 2010 que té com a principal objectiu
impulsar i millorar el nivell de ciberseguretat del domini .CAT.
Barcelona, 7 de novembre de 2018
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

1.25.15. Preguntes per escrit

31

BOPC 201
16 de novembre de 2018

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost
destinat a impulsar el domini «.cat» i els convenis i contractes
subscrits amb relació a aquest domini
314-02035/12
Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02034/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari
d’elaboració del projecte de llei de protecció dels drets i deures
digitals dels ciutadans
314-02057/12
Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02057/12 us informo del següent:
Des del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, concretament des de la Direcció General de Societat Digital, s’està treballant, efectivament,
en l’elaboració d’un marc normatiu sobre drets i deures digitals. Es farà de manera
col·laborativa mitjançant la creació d’un grup de treball obert a institucions, professionals, experts i societat civil que hi vulgui col·laborar amb la voluntat de tenir-lo
presentat el 2019.
Barcelona, 6 de novembre de 2018
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què
es posà en venda una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via
Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02078/12
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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
314-02078/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02079/12 a 31402087/12.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
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objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
De conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei d’Urbanisme, en data 29 de
juliol de 2015 es va iniciar el procediment de comercialització de la parcel·la número 1 del Polígon d’Actuació Urbanística Grup d’Habitatges Via Trajana, del Terme
municipal de Sant Adrià del Besòs mitjançant la publicació de l’anunci oficial en
els diaris «La Vanguardia» i «El Periódico» per donar publicitat a l’oferta presentada per la societat Inmoglaciar Catalunya, SL., així com en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs. El termini d’informació pública per presentar
ofertes va finalitzar el 28 d’agost de 2015.
La publicitat del procediment es va fer de conformitat amb l’article esmentat, que
garanteix els principis de publicitat i concurrència. Segons disposa aquest article,
l’alienació de terrenys propietat de l’Institut Català del Sòl es podrà fer directament,
amb l’anunci previ de l’alienació en dos dels diaris de més difusió de la comarca i
en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament al qual pertanyin.
En data 11 de juliol de 2015, la societat Inmoglaciar Catalunya SL, va presentar
una oferta per adquirir la parcel·la número 1 del polígon d’actuació urbanística grup
d’habitatges Via Trajana de Sant Adrià del Besòs, propietat de l’Institut Català del
Sòl, per un preu de 4.630.900€, més l’IVA corresponent, el qual es faria efectiu de
la manera següent:
– 2% de l’import total de la parcel·la en el moment de l’adjudicació, amb la signatura d’un document d’arres.
– 8% de l’import total de la parcel·la en el moment de l’aprovació provisional de
la Modificació puntual del Pla General que s’està tramitant, amb la signatura d’un
document d’ampliació d’arres.
– 90% de l’import total de la parcel·la en el moment de la inscripció registral de
la parcel·la definitiva.
Un cop iniciat el procediment de comercialització i dins el termini establert, l’Institut Català del Sòl va rebre altres dues ofertes per l’adquisició de l’esmentada parcel·la per part de les cooperatives d’habitatge: Llar Unió Catalònia SCCL i PROHA
SCCL, (en aquell moment aquesta darrera societat estava en procés de fusió per
donar lloc a una nova cooperativa anomenada Fem Ciutat SCCL), que igualaven el
preu i les condicions ofertades per la societat Inmoglaciar Catalunya SL.
La societat cooperativa Llar Unió Catalònia SCCL va manifestar en el seu escrit
la seva voluntat d’igualar i fins i tot, millorar l’oferta esmentada, en el sentit d’incrementar les quantitats a pagar a compte del preu final.
El 28 d’agost de 2015 va finalitzar el termini d’informació pública del procediment de comercialització havent-se rebut, dins l’esmentat termini, dues ofertes més
per a l’adquisició de la parcel·la esmentada, per la qual cosa es van iniciar els tràmits
per a la seva comercialització mitjançant un procediment restringit entre les 3 societats interessades, establint un nou termini per a la presentació d’ofertes que finalitzaria el dia 17 d’octubre de 2015.
En data 23 d’octubre de 2015 es va procedir a l’acte públic d’obertura de les ofertes, amb el següent resultat:
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Preu base

4.630.900,00 €
1r pagament
arres

Núm. Sol·licitant

Preu oferta

Import

2n pagament
ampliació arres
%

Import

3r pagament
escriptura
%

Import

%

1

Immoglaciar SL

5.050.000,00

101.000,00 2,00%

404.000,00 8,00%

4.545.000,00 90,00%

2

Fem ciutat SCCL

5.136.455,00

185.236,00 3,61%

436.598,68 8,50%

4.514.620,32 87,89%

3

Llar unió catalònia SCCL 5.231.000,00

104.620,00 2,00%

418.480,00 8,00%

4.707.900,00 90,00%

Mitjançant resolució de data 27 d’octubre de 2015, l’Institut Català del Sòl va resoldre adjudicar a la societat Llar Unió Catalònia, SCCL, la parcel·la núm. 1 del Polígon d’Actuació urbanística grup d’habitatges Via Trajana de Sant Adrià del Besós,
per un preu global de 5.231.000€, IVA no inclòs, el qual es faria efectiu de la manera següent:
– Signatura d’un contracte d’arres, abonant la societat adjudicatària el 2% de
l’import total de la parcel·la, més l’IVA corresponent, en el termini màxim d’un mes,
a comptar des de la rebuda de la notificació de la resolució d’adjudicació.
– Signatura d’un document d’ampliació d’arres confirmatòries, abonant la societat adjudicatària el 8% de l’import total de la parcel·la, més l’IVA corresponent, en el
termini màxim d’un mes a comptar des de la rebuda de la notificació de l’aprovació
provisional de la Modificació puntual del PGM en l’àmbit de la 4a fase del sector
«Grup d’habitatges Via trajana» a Sant Adrià del Besòs.
– Signatura l’escriptura pública de compravenda de la parcel·la, abonant la societat adjudicatària el 90% de l’import total de la parcel·la en el termini màxim d’un
mes a comptar des de la rebuda de la notificació on es comuniqui la inscripció de la
finca resultant de la reparcel·lació.
El 16 de novembre de 2015 l’Institut Català del Sòl i la societat Llar Unió Catalònia, SCCL, varen signar el contracte d’arres confirmatòries per a la compravenda de
la parcel·la esmentada, fent efectiu la societat adjudicatària l’abonament de l’import
equivalent al 2% del preu de venda, més l’IVA corresponent i comprometent-se a fer
efectiva la resta del preu, d’acord amb les condicions de venda abans esmentades.
Posteriorment, la societat Llar Unió Catalònia, SCCL va proposar uns canvis
que van endarrerir la tramitació i l’aprovació provisional de la modificació puntual
del Pla general metropolità en l’àmbit de la 4a fase del sector Grup d’habitatges Via
Trajana, de Sant Adrià de Besòs. És per aquest motiu que en data 18 de març de
2016 la societat cooperativa Llar Unió Catalònia, SCCL va sol·licitar signar abans
del 30 de març de 2016 el document d’ampliació d’arres, fent una nova aportació
d’un 13% de l’import total de la parcel·la.
El director de l’Institut Català del Sòl, mitjançant resolució de data 22 de març
de 2016, va acordar formalitzar el contracte d’ampliació d’arres confirmatòries de la
parcel·la 1, fent efectiu la societat adjudicatària un altre 13% de l’import total de la
venda, més l’IVA corresponent i formalitzar l’escriptura pública de compravenda en
el termini màxim d’un mes des de la notificació de la inscripció de la finca resultant
de la reparcel·lació, amb l’abonament del 85% restant de l’import total de la parcel·la,
més l’IVA corresponent al tipus impositiu vigent.
En data 31 de març de 2016, l’Institut Català del Sòl i la societat Llar Unió Catalònia SCCL van signar una ampliació del contracte d’arres confirmatòries per a la
compravenda de la parcel·la núm. 1 del Polígon d’Actuació urbanística grup d’habitatges Via Trajana de Sant Adrià del Besos en els termes expressats anteriorment.
1.25.15. Preguntes per escrit
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Finalment, la tramitació de la Modificació puntual del PGM en l’àmbit de la 4ª
fase del sector «Grup d’habitatges Via Trajana» de Sant Adrià de Besòs i del Projecte de reparcel·lació voluntària en la modalitat de cooperació del Polígon d’actuació
de la 4a fase del sector Grup de vivendes Via Trajana de Sant Adrià del Besòs, s’han
endarrerit respecte les previsions inicials atès que ha estat necessari incorporar al
Projecte d’urbanització previst, unes feines d’enderroc i/o demolició d’instal·lacions
preexistents que impedeixen l’edificació prevista a la parcel·la número 1 fins que
s’hagin retirat les instal·lacions, per la qual cosa l’Institut Català del Sòl no es troba
en disposició de lliurar la possessió de la mateixa fins a la finalització de les obres,
durant els primers mesos de l’any 2019.
És per aquest motiu que en data 11 de maig d’enguany, la cooperativa Llar Unió
Catalònia, SCCL va sol·licitar signar un contracte privat de compravenda, abonant
un 15% de l’import total de la parcel·la i ajornant el restant 70% a un termini de cinc
anys amb venciments semestrals, incrementat amb un interès anyal del 3%, és a dir,
en les condicions estàndards de pagament ajornat que estan aprovades per la comercialització de les parcel·les propietat de l’Institut Català del Sòl.
El 14 de maig de 2018 es va inscriure al Registre de la propietat número 20 de
Barcelona el projecte de reparcel·lació voluntària en la modalitat de cooperació del
Polígon d’actuació de la 4a fase del sector Grup de vivendes Via Trajana (Sant Adrià
del Besòs).
L’Institut Català del Sòl, en el moment de tenir inscrita la parcel·la 1 no es trobava en disposició de poder lliurar la possessió de la mateixa. Així mateix, la proposta
de pagament plantejada que proposava la societat cooperativa Llar Unió Catalònia
SCCL en la seva sol·licitud de data 11 de maig d’enguany és una de les condicions
estàndards de pagament ajornat que estan aprovades per a la comercialització de les
parcel·les propietat de l’Institut Català del Sòl i aquesta modificació no comporta
cap perjudici econòmic per l’Institut Català del Sòl, per la qual cosa el Director de
l’Institut Català del Sòl, mitjançant resolució de data 28 de juny de 2018, va resoldre
acordar la signatura del contracte privat de compravenda amb la societat cooperativa Llar Unió Catalònia SCCL amb l’aportació d’un altre 15% de l’import total de la
parcel·la, més els impostos corresponents i ajornant el restant 70% de l’import total
de la parcel·la, a cinc anys amb venciments semestrals, incrementat amb un interès
anyal del 3%,
El 29 de juny de 2018, l’Institut Català del Sòl i la societat Llar Unió Catalònia
SCCL van signar el contracte privat de compravenda de la parcel·la número 1 del Polígon d’Actuació urbanística grup d’habitatges Via Trajana de Sant Adrià del Besos
en els termes expressats anteriorment.
D’acord amb la qualificació urbanística de la parcel·la 1 i segons estableix la
clàusula segona, punt 1 del contracte de compravenda de la parcel·la 1 del polígon
d’actuació urbanística grup d’habitatges Via Trajana de Sant Adrià del Besós formalitzat en data 29 de juny de 2018, els habitatges que es construeixin es destinaran a
habitatges de protecció oficial en règim general i concertat. Pel que fa al règim d’ús
dels mateixos, el Decret permet que es puguin destinar a venda o lloguer, a criteri
del promotor.
La durada de la qualificació prevista pels habitatges de protecció oficial en règim
general i concertat que es promoguin a la parcel·la 1 serà el que determini el Decret
vigent en el moment de l’atorgament de la qualificació definitiva dels habitatges.
Actualment, el Decret vigent 75/2014, de 27 de maig del pla pel dret a l’habitatge,
disposa que la qualificació tindrà una durada de 20 anys.
El procediment d’adjudicació dels habitatges de protecció oficial que es construeixin sobre la parcel·la 1, així com els requisits per poder optar-hi, seran els establerts per la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l’habitatge i pel Reglament
del Registre de sol·licitants.
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El preu per metre quadrat de superfície útil dels habitatges que es promoguin a
la parcel·la número 1 es fixarà per la societat cooperativa adjudicatària, en funció
d’allò que determini el Decret vigent en el moment de l’atorgament de la qualificació provisional i definitiva dels habitatges. Actualment, el Decret vigent 75/2014, de
27 de maig del pla pel dret a l’habitatge, disposa que pels habitatges qualificats de
protecció oficial en règim general, el preu per m2 útil d’habitatge serà de 1.940,48 €,
mentre que el preu per m2 útil d’habitatge pels habitatges qualificats de protecció
oficial en règim concertat serà de 3.001,68 €.
Una de les tasques de l’Institut Català del Sòl és posar sòl a disposició dels operadors privats, amb prioritat per a la producció d’habitatge de protecció oficial per
tal de col·laborar amb el sector immobiliari, un dels pilars de la nostra economia
El programa de lloguer de l’Institut Català del Sòl es desenvolupa bàsicament sobre solars cedits gratuïtament pels Ajuntaments. Aquesta reducció de costos permet
la fixació d’uns lloguers més assequibles que si es desenvolupés sobre sòl adquirit/
transformat per Institut Català del Sòl, el qual evidentment té un cost, que l’Institut
Català del Sòl està obligat a recuperar.
L’any 2015, l’Institut Català del Sòl va invertir un total de 32,13 M€ en la promoció d’habitatges de protecció oficial, dels quals 7,98 M€ es van destinar al programa
d’habitatge de lloguer, 7,74 M€ al programa d’habitatges de compravenda i 16,41 M€
a la remodelació de barris.
La producció d’habitatge nou es va concentrar principalment en els programes
de remodelació de barris, especialment en aquells barris afectats per patologies
constructives, amb l’objectiu de reallotjar a la població que vivia en habitatges obsolets i en condicions molt precàries.
El 23 de gener de 2009 es va signar un conveni entre l’Institut Català del Sòl i
l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs per la finalització de la remodelació del barri
de la Via Trajana, posteriorment modificat en data 11 de maig de 2015. Aquest conveni establia que l’Institut Català del Sòl redactaria una Modificació puntual del Pla
General Metropolità en l’àmbit d’aquest sector i redactaria i tramitaria el projecte de
reparcel·lació voluntària en la modalitat de cooperació, en virtut del qual va resultar
adjudicatari de la parcel·la número 1, de superfície 1.398,36 m2 de superfície i de
tipologia residencial plurifamiliar HPO general, sobre la qual es promouria directament o mitjançant tercers, la construcció d’un edifici d’habitatges amb protecció
oficial.
Així doncs, el conveni de 23 de gener de 2009, posteriorment modificat l’11 de
maig de 2015, preveia expressament la promoció i construcció mitjançant tercers
d’un edifici d’habitatges amb protecció oficial, mantenint així el component de compromís social que ha estat una de les línies de treball prioritària de l’Institut Català
del Sòl, així com ho és la gestió eficient dels recursos públics.
Barcelona, 8 de novembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat de la
posada en venda d’una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via
Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02079/12
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02078/12.
1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ofertes rebudes
per a adquirir una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana
de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02080/12
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02078/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de venda
d’una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana de Sant
Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02081/12
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02078/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de protecció
oficial dels habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via
Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02082/12
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02078/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de la
protecció oficial dels habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia
a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02083/12
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02078/12.

1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment per a
assignar els habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via
Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02084/12
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02078/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits per a
optar als habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via
Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02085/12
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02078/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu dels
habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via Trajana de
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02086/12
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02078/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per
a posar en venda una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via
Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
314-02087/12
Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02078/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels
membres del Consell Escolar de Catalunya
314-02088/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02088/12 us informo del següent:
D’acord amb l’establert a l’article 3 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d’Ensenyament:
3.1 El Consell Escolar de Catalunya és l’òrgan superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit de l’Administració de la Generalitat. El presideix el conseller o la
consellera titular del Departament, que pot delegar la presidència en una persona
de les que componen el Consell que tingui un prestigi reconegut en el món educatiu,
i exerceix les funcions que li atribueix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.
3.2 La Secretaria del Consell queda adscrita al Departament sota la dependència directa del conseller o la consellera, amb rang de servei, i actua d’acord amb les
directrius de coordinació de la Secretaria de Polítiques Educatives. Corresponen a
la Secretaria del Consell Escolar de Catalunya les funcions pròpies de les secretaries dels òrgans col·legiats i també les de suport administratiu al Consell.
El càrrec de President/a s’exerceix per delegació del conseller/a i no comporta
cap retribució associada. El càrrec de Secretari/ària del Consell té rang de servei i
correspon a un lloc de treball del grup A amb un nivell 27.1 de manera que les retribucions anuals assignades son per import de 55.657,56 euros bruts anuals.
D’acord amb l’establert en l’Acord de Govern aprovat el 16 de març de 2015, no
s’abonen drets d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans col·legiats de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya des del 14 de març de 2015.
Pel que fa a les dietes per desplaçament només es compensa al personal inclòs en
l’àmbit d’aplicació del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó de
servei, i amb els requisits i condicions que corresponguin en cada cas.
Barcelona, 5 de novembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de la
banda ampla del projecte Xarxa Oberta
314-02089/12
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20865 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02089/12 us informo del següent:
Sí.
Barcelona, 6 de novembre de 2018
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els excedents de
capacitat de la xarxa del projecte Xarxa Oberta
314-02090/12
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20866 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02090/12 us informo del següent:
L’excedent de capacitat de xarxa es posa a disposició del mercat majorista a través d’una oferta majorista regulada per la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
Aquesta oferta majorista es basa en els principis de neutralitat de xarxa, homogeneïtat i transparència, d’obligat compliment contractual exigit al concessionari.
Barcelona, 6 de novembre de 2018
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les connexions dels
proveïdors externs d’Internet a la xarxa del projecte Xarxa Oberta
314-02091/12
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02091/12 us informo del següent:
Els operadors es connecten a la xarxa subministrada per Xarxa Oberta a través
dels punts d’interconnexió de Xarxa Oberta. Aquests punts es defineixen com aque1.25.15. Preguntes per escrit
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lles ubicacions físiques (data centers o centres de commutació d’operadors) on es
realitza el lliurament de serveis majoristes i es troben distribuïts al llarg del territori.
Barcelona, 7 de novembre de 2018
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades del trànsit
generat pels proveïdors externs d’Internet a la xarxa del projecte
Xarxa Oberta
314-02092/12
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02092/12 us informo del següent:
No.
Barcelona, 7 de novembre de 2018
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control del
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació sobre el
projecte Xarxa Oberta
314-02093/12
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02093/12 us informo del següent:
En els requisits tècnics del servei contemplats en el contracte de Xarxa Oberta
s’estableix que la informació que circula per la infraestructura de Xarxa Oberta no
es pot visualitzar, puix és una xarxa tancada (no accessible des d’internet) i els serveis de transports estan configurats punt a punt entre els equips físics del client, els
quals incorporen unes dades de capçalera per encriptar-ne la informació.
Barcelona, 7 de novembre de 2018
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

1.25.15. Preguntes per escrit

41

BOPC 201
16 de novembre de 2018

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organigrama del
projecte Xarxa Oberta
314-02094/12
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02094/12 us informo del següent:
Xarxa Oberta és una empresa privada que té una concessió administrativa de
gestió de la fibra òptica de la Generalitat de Catalunya. Per tant, qualsevol qüestió
relativa al seu organigrama els emplaço a consultar-la a la seva pàgina web www.
xarxaoberta.cat.
Barcelona, 7 de novembre de 2018
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per a
la concessionària del projecte Xarxa Oberta del 2010 ençà
314-02095/12
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20867 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02095/12 us informo del següent:
El pressupost de l’any 2010 al 2018 ha estat de 34.726.218,73 euros.
Barcelona, 6 de novembre de 2018
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de la
concessió del projecte Xarxa Oberta
314-02096/12
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02096/12 us informo del següent:
La durada de la concessió és de 21 anys, i té vigència fins el 31 de desembre de
2031.
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El contracte incorpora un pla de retorn de la concessió que començaria l’1 de
juny de 2031 al nou adjudicatari, i per tant, la següent licitació hauria de ser a finals
de l’any 2030.
Barcelona, 6 de novembre de 2018
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les connexions amb
fibra òptica del projecte Xarxa Oberta
314-02097/12
Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02097/12 us informo del següent:
Les 745 seus són:

1.25.15. Preguntes per escrit

Seu

Població

Jutjat La Seu d’Urgell I

La Seu d’Urgell

CAP La Seu d’Urgell

La Seu d’Urgell

Oficina de Treball de la Generalitat de la Seu de Urgell

La Seu d’Urgell

SSTT Lleida (DG Ports. Aeroports i Costes)

Lleida

Direcció General d’Energia i Mines

Barcelona

Complex EGARA (Serveis Centrals Mossos a Sabadell)

Sabadell

CRP Montsià

Amposta

ESC Cònsol Farré

Amposta

ESC Prat de la Riba

Reus

ESC Eduard Toda i Güell

Reus

ECA Amposta

Amposta

Alberg La Valira

La Seu d’Urgell

CFA Sant Josep

L’Hospitalet de Llobregat

CFA Tàrrega

Tàrrega

CAP Tàrrega

Tàrrega

CAP Mòra la Nova

Mòra la Nova

Escola Pau Sans

L’Hospitalet de Llobregat

Escola 3 d’Abril

Mòra la Nova

Escola Josep Ferrà i Esteva

Olesa de Montserrat

Escola Mossèn Cinto Verdaguer

Rubí

Escola Montserrat

Sant Just Desvern

Escola Cèsar August

Tarragona

Escola Jacint Verdaguer

Tàrrega

Escola Angel Guimerà

Tàrrega
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Seu

Població

Escola Maria-Mercè Marçal

Tàrrega

Escola Agustí Bartra

Terrassa

Escola Ramón y Cajal

Terrassa

Escola La Roda

Terrassa

Escola Sant Llorenç del Munt

Terrassa

Escola Antoni Ubach i Soler

Terrassa

Escola Vapor Cortès

Terrassa

Escola Joan XXIII

Terrassa

CRP Vallès Occidental III

Rubí

Escola Teresa Claramunt

Sabadell

INS Llobregat

Sallent

Escola Pompeu Fabra

Sant Adrià de Besòs

OT Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma de Gramenet

OT Sant Boi de Llobregat

Sant Boi de Llobregat

OTG Amposta

Amposta

OT Tàrrega

Tàrrega

ST - Terres de l’Ebre (Mobilitat)

Mòra d’Ebre

CAP Hospitalet

L’Hospitalet de Llobregat

Base Agents Rurals La Seu d’Urgell

La Seu d’Urgell

Escola Roc Alabern

Terrassa

INS d’Argentona

Argentona

ESC Nova Argentona

Argentona

ESC Lanaspa-Giralt

Terrassa

ESC França

Terrassa

EOI de Tortosa

Tortosa

ESC Madrenc

Vilablareix

INS Can Peixauet

Santa Coloma de Gramenet

CRP de l’Urgell

Tàrrega

CL Pallejà

Pallejà

OTG Barcelona - Mallorca

Barcelona

Escola Sant Josep de Calassanç

Lleida

CEIP Cinta Curto

Tortosa

Oficina Comarcal de l’Urgell

Tàrrega

Jutjats Mataró - Social número 1 i número 2

Mataró

Jutjats Mataró - 1ª instància número 8 i de reforç

Mataró

OTG Lleida

Lleida

OC del Baix Llobregat (St. Boi)

Sant Boi de Llobregat

Servei d’Intervenció especialitzada de les Terres de l’Ebre Amposta
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Hotel d’Entitats de Sant Boi de Llobregat

Sant Boi de Llobregat

Agència Catalana de la Joventut

Lleida

Oficina de Benestar Social i Família de Vilanova i la
Geltrú

Vilanova i la Geltrú
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Seu

Població

Oficina de Benestar Social i Família de Tàrrega

Tàrrega

CAP La Marina

Barcelona

Arxiu Comarcal de Montsià

Amposta

Edifici Judicial de Reus

Reus

Jutjats Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma de Gramenet

Catalunya Ràdio Girona

Girona

Ciutat Esportiva Joan Gamper del Barça

Sant Joan Despí

Nova Esc. La Sínia

Calonge

Centre Innovació i Formació Ocupacional - Lleida

Lleida

Centre Innovació i Formació Ocupacional - Sant Feliu

Sant Feliu de Llobregat

ABP Sant Martí i Sala Central de Comandament DGP

Barcelona

ICC Montjuïc

Barcelona

SSCC Territori i Sostenibilitat

Barcelona

SSTT Barcelona - Territori i Sostenibilitat

Barcelona

Palau de Justícia

Barcelona

Palau de la Generalitat

Barcelona

INS Illa dels Banyols

El Prat de Llobregat

Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i
Justícia Juvenil - SSCC Dpt II

Barcelona

Edifici Santa Caterina

Girona

Secretaria d’Universitats i Recerca

Barcelona

Serveis Centrals Agricultura - SSCC

Barcelona

Agència Catalana de l’Aigua de Tarragona

Tarragona

Estudi Joventut i Immigració - Secretaria General

Barcelona

CAP Cornellà de Llobregat

Cornellà del Llobregat

Edifici Judicial Sabadell

Sabadell

Palau Robert

Barcelona

SSCC - Economia i Coneixement

Barcelona

IGC - Institut Geològic de Catalunya

Tremp

Hospital General de Vic - CUAP

Vic

Incasòl - Oficines Centrals

Barcelona

DGP Cervera ABP - Mossos d’Esquadra

Cervera

CAP Ramona Via

El Prat de Llobregat

Oficina de Benestar Social i Família de Tortosa

Tortosa

Arxiu Històric de Tarragona

Tarragona

Parc Bombers Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat

Centre Penitenciari Lledoners

Sant Joan de Vilatorrada

CAP El Pla (Sant Feliu)

Sant Feliu de Llobregat

Biblioteca de Catalunya - Hospitalet

L’Hospitalet de Llobregat

Serveis Territorials Barcelona - Empresa i Ocupació

Barcelona

Arxiu Comarcal de l’Anoia

Igualada

Promoció econòmica

Barcelona

Fascicle segon
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Seu

Població

Casal Cívic de Sant Josep Obrer de Reus

Reus

CAT 112 Reus - Centre d’Atenció i Gestió
de Trucades 112 Reus

Reus

INS Esteve Terradas i Illa

Cornellà del Llobregat

INS Arquitecte Manuel Paspall

Cardedeu

Jutjat Girona Audiència Provincial

Girona

CAP L’Ametlla de Mar

L’Ametlla de Mar

Estudis TV3

Sant Joan Despí

Escola de Capacitació Agrària - Nauticopesquera
de Catalunya

L’Ametlla de Mar

Direcció General de la Policia i ABP Les Corts

Barcelona

Inspecció Territorial de Treball de Barcelona

Barcelona

CAP Sant Joan

Vilanova i la Geltrú

Jutjat Rubí

Rubí

ESC Amat i Verdú

Sant Boi de Llobregat

DGP Rubí ABP - Mossos d’Esquadra

Rubí

Oficina de Treball de la Generalitat - Badalona-Aribau

Badalona

Oficina de Treball de la Generalitat de l’Anoia

Vilanova del Camí

OTG Girona

Girona

Regió Sanitària de Barcelona - Sant Cugat del Valles

Sant Cugat del Vallès

Fundació Pirvada TicSalut

Mataró

ICD - Institut Català de les Dones

Barcelona

CAP Cerdanyola del Vallès

Ripollet

APS Amposta

Amposta

Oficina de Treball de la Generalitat - Balaguer

Balaguer

Oficina de Benestar Social i Família de Mòra d’Ebre

Mòra D’ebre

Casal de Gent Gran de Tremp

Tremp

Residència Assistida Feixa Llarga Laia Gonzàlez

L’Hospitalet de Llobregat

Oficina de Benestar Social i Família de Vic

Vic

Residència Gent Gran la Mercè - Tarragona

Tarragona

Edifici Judicial Sant Boi de Llobregat

Sant Boi de Llobregat

RPPO - Regió Policial Pirineu Occidental

La Seu d’Urgell

CAP Vila Vella (Sant Vicenç dels Horts)

Sant Vicenç dels Horts

CAP Temple

Tortosa

CAP Sant Vicenç-2 - El Sarral

Sant Vicenç dels Horts

SSTT Terres de l’Ebre - Medi Ambient i Habitatge

Amposta

CAP Doctor Robert

Badalona

CAP La Riera

Badalona

Centre d’Atenció a Disminuïts - Badalona

Badalona

ESC Josep Carner

Badalona

ICS d’Atenció Primària Barcelona Nord i Maresme

Badalona

SES de Badalona

Badalona

OTG Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat
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Seu

Població

Ciutat de la Justícia

Barcelona

ESC Gitanjali

Badalona

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Barcelona

DGP Ciutat Vella - Mossos d’Esquadra

Barcelona

Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACC10)

Barcelona

INS Les Corts

Barcelona

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

Barcelona

Hotel d’Entitats la Rutlla - Girona

Girona

ESC Marta Mata

Girona

CREDA Maresme - Vallès Oriental

Granollers

Edifici Judicial El Prat del Llobregat

El Prat de Llobregat

INS Joanot Martorell

Esplugues de Llobregat

EOI de Girona

Girona

CAP Santa Clara

Girona

CAP Maluquer Salvador

Girona

ESC Pla de Girona

Girona

ESC Annexa - Joan Puigbert

Girona

ESC Verd

Girona

Casal Cívic Montilivi - Girona

Girona

Base Agents Rurals del Gironès

Girona

ESC Santa Eugènia

Girona

CAP Cappont

Lleida

CAP Güell

Girona

CAP Can Gibert del Pla

Girona

Ludoteca de Sant Miquel d’Igualada

Igualada

APS Granollers

Granollers

Jutjats Mataró - Violència de la Dona - 1ª Instància
núm. 6 - Penal núm. 2

Mataró

Jutjats Mataró - Pl. Francisco Tomás y Valiente

Mataró

ESC Dolors Marti

Igualada

Edifici Judicial Granollers

Granollers

Jutjats de Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat

ESC Saavedra

Tarragona

Jutjat Tarragona - Vidal i Barraquer 5

Tarragona

Oficina de Treball de la Generalitat de Palamòs

Palamós

CP Obert de Lleida / CP Ponent / CTASP Lleida

Lleida

REL – Regió d’Emergències de Lleida

Lleida

ESC Nostra Llar

Sabadell

REMS – Regió d’Emergències Metropolitana Sud

Sant Boi de Llobregat

ESC Pins del Vallès

Sant Cugat del Vallès

INS Leonardo da Vinci

Sant Cugat del Vallès

Arxiu Nacional de Catalunya

Sant Cugat del Vallès
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Seu

Població

DGP Sant Cugat del Vallès - Mossos d’Esquadra

Sant Cugat del Vallès

Oficina de Treball de la Generalitat Sant Cugat del Vallès

Sant Cugat del Vallès

Serveis Territorials Baix Llobregat - Ensenyament

Sant Feliu de Llobregat

ESC Falguera

Sant Feliu de Llobregat

Jutjat Sant Feliu de Llobregat Fiscalia

Sant Feliu de Llobregat

Oficina de Benestar Social i Família de Sant Feliu

Sant Feliu de Llobregat

Jutjat Sant Feliu de Llobregat RC

Sant Feliu de Llobregat

INS Maragall

Barcelona

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Barcelona

INS Martí Dot

Sant Feliu de Llobregat

CAP Sant Feliu (Rambla)

Sant Feliu de Llobregat

DAM Zona Baixa Baix Llobregat

Sant Feliu de Llobregat

ESC Salvador Espriu

Sant Feliu de Llobregat

SSCC - Departament d’Ensenyament

Barcelona

Hospital Universitari Vall d’Hebron

Barcelona

SSCC Salut / CatSalut

Barcelona

Institut Català d’Oncologia (ICO)

L’Hospitalet de Llobregat

SSCC Salut - ICS (Edifici Balmes / Gran Via)

Barcelona

Hospital Joan XXIII

Tarragona

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta - Girona

Girona

REMN - Regio d’Emergencies Metropolitana Nord

Cerdanyola del Vallès

Biblioteca de Catalunya

Barcelona

ESC Torre del Palau

Terrassa

ESC Joventut

Callús

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Lleida

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Badalona

INS Cavall Bernat

Terrassa

Serveis Territorials Lleida - Ensenyament

Lleida

INS Nicolau Copèrnic

Terrassa

INS de Terrassa

Terrassa

INS Santa Eulàlia

Terrassa

INS Can Jofresa

Terrassa

INS Investigador Blanxart

Terrassa

ART - Àrea Regional de Trànsit de Girona

Girona

INS Montserrat Roig

Terrassa

INS Narcís Xifrà i Masmitjà

Girona

INS Pla de les Moreres

Vilanova del Camí

Servei Catala de Transit - Civicat Barcelona

Barcelona

RPP - Regió Policial Ponent

Lleida

Serveis Territorials Barcelona Comarques - Ensenyament Barcelona
Serveis Territorial de Tarragona - Ensenyament
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Seu

Població

INS Montilivi

Girona

INS Santiago Sobrequés i Vidal

Girona

INS Santa Eulàlia

L’Hospitalet de Llobregat

Edifici Santa Madrona - SSCC

Barcelona

INS Joan Boscà

Barcelona

INS Jaume Vicens Vives

Girona

INS Salvador Dalí

El Prat de Llobregat

INS Milà i Fontanals

Barcelona

Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Barcelona

Secció d’INS Pla Marcell

Cardedeu

INS La Sedeta

Barcelona

INS Escola del Treball

Lleida

INS Badalona VII

Badalona

INS El Palau

Sant Andreu de la Barca

INS Enric Borràs

Badalona

Equip d’Orientació i Valoració Laboral al Paral·lel

Barcelona

INS Guindàvols

Lleida

INS Antoni de Martí i Franquès

Tarragona

INS Josep Mestres i Busquets

Viladecans

INS Juan Manuel Zafra

Barcelona

INS Joan d’Àustria

Barcelona

INS Pompeu Fabra

Badalona

DGP Viladecans CD - Mossos d’Esquadra

Viladecans

Serveis Centrals Departament d’Interior

Barcelona

Oficina d’Atenció Ciutadana Sants/Eixample - Barcelona

Barcelona

Agència de Residus de Catalunya (SSCC ARC)

Barcelona

INS Mont Perdut

Terrassa

Registre de la Propietat Intel·lectual, Oficina de Girona

Girona

SSTT Lleida - Cultura

Lleida

CEJFE - Centre Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada

Barcelona

Escola d’Administració Publica de Catalunya (EAPC)

Barcelona

Direcció General d’Atenció Ciutadana

Barcelona

REG - Regió d’Emergències de Girona

Girona

Centre Educatiu de justícia juvenil Montilivi

Girona

Secretaria Medi Ambient i Sostenibilitat

Barcelona

INS Bisbe Berenguer

L’Hospitalet de Llobregat

INS Salvador Espriu

Barcelona

Jutjats Girona Instrucció - Penal Primera Instància - OAC

Girona

Teatre Nacional de Catalunya - TNC

Barcelona

INS Pons d’Icart

Tarragona

SSTT Lleida (DG Carreteres)

Lleida
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Seu

Població

INS Can Vilumara

L’Hospitalet de Llobregat

Consorci de Gestió de la Fertilització Agrària
de Catalunya

Lleida

Serveis Territorials de Lleida - Justícia

Lleida

Serveis Territorials Lleida - Empresa i Ocupació

Lleida

MNAC - Museu Nacional d’Art de Catalunya

Barcelona

INS Carles Vallbona

Granollers

INS Antoni Cumella

Granollers

SSTT Salut a Lleida / RS

Lleida

Serveis Territorials Lleida - Treball

Lleida

DTG Lleida

Lleida

CAP Gornal

L’Hospitalet de Llobregat

INS Francesc Ferrer i Guàrdia

Sant Joan Despí

INS Celestí Bellera

Granollers

ESC Espai 3

Sant Joan Despí

INS Ausiàs March

Barcelona

ESC Joan Oró

Lleida

INS Màrius Torres

Lleida

INS Samuel Gili i Gaya

Lleida

Oficina de Gestió Empresarial (OGE) - Tarragona

Tarragona

Serveis Territorials Tarragona - Indústria

Tarragona

Jutjat Tarragona - Antoni Maria Claret 20

Tarragona

Consorci del Transport Públic de Camp de Tarragona

Tarragona

Jutjat Tarragona - President Lluis Companys 10

Tarragona

Centre Penitenciari de Tarragona

Tarragona

Serveis Territorials Tarragona - Justícia

Tarragona

Sala Contenciosa Administrativa del TSJ

Barcelona

DTG Tarragona

Tarragona

Jutjat Badalona Instrucció - Registre Civil - Fiscalia

Badalona

Palau Moja

Barcelona

INS Menéndez y Pelayo

Barcelona

SSCC Empresa i Ocupació (Torre Muñoz)

Barcelona

Centre de Control de Carreteres - Vic

Vic

SSCC Agència Catalana de l’Aigua

Barcelona

INS El Sui

Cardedeu

INS Frederic Mompou

Sant Vicenç dels Horts

SSTT a les Terres de Lleida - Benestar

Lleida

INS Gabriela Mistral

Sant Vicenç dels Horts

RPG - Regió Policial de Girona

Girona

SSCC – Palau Marc

Barcelona

INS Institut Obert de Catalunya

Barcelona

Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals

Barcelona

50

BOPC 201
16 de novembre de 2018

Seu
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INS Joan Mercader

Igualada

Agència de l’Habitatge de Catalunya

Barcelona

Secretaria General de Polítiques Digitals i AP

Barcelona

INS Fort Pius

Barcelona

INS Infanta Isabel d’Aragó

Barcelona

Servei Territorial de Barcelona - Justícia

Barcelona

ICF - Institut Català de Finances

Barcelona

Jutjat de Menors i de Barcelona

Barcelona

Centre d’Estudis d’Opinió

Barcelona

Secretaria General d’Economia

Barcelona

INS Francesc Vidal i Barraquer

Tarragona

ESC Germans Corbella

Cardedeu

ESC Cardedeu

Cardedeu

ESC Ramon Macip - Dolors Granés

Cardedeu

ESC Mil·lenari

Cardedeu

ESC Les Aigües

Cardedeu

Agència Catalana de l’Aigua - Provença 204

Barcelona

CTASP Barcelona I

Barcelona

Servei Territorial de Trànsit de Tarragona

Tarragona

INS Ribera Baixa - Edifici 2

El Prat de Llobregat

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Barcelona

CAP La Salut

Badalona

Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - Terrassa Terrassa
DT de Girona de l’Agència Catalana
de l’Aigua - GIGAXCAT
Demarcació Territorial de Lleida de
l’Agència Catalana de l’Aigua

1.25.15. Preguntes per escrit

Girona
Lleida

EAJA - Entitat Autònoma de Jocs i Apostes

Barcelona

CAP La Florida

L’Hospitalet de Llobregat

CAP Just Oliveras

L’Hospitalet de Llobregat

CAP Sanfeliu (Emigrant)

L’Hospitalet de Llobregat

CAP Manso

Barcelona

INS Ciutat de Balaguer

Balaguer

INS Mare de Déu de la Mercè

Barcelona

CAP Pare Claret

Barcelona

CAP Can Borràs

Cardedeu

INS Montjuïc

Barcelona

INS Lluís Domènech i Montaner

Barcelona

INS Ernest Lluch

Barcelona

INS Josep Serrat i Bonastre

Barcelona

Serveis Territorials Terres de l’Ebre - Ensenyament

Tortosa

DTG Terres de l’Ebre

Tortosa

INS Poblenou

Barcelona
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Jutjats de Tortosa - P. Estudis 5

Tortosa

INS Jaume Balmes

Barcelona

Agència Tributària de Catalunya (ATC) - Girona

Girona

OTG Barcelona-Sepúlveda

Barcelona

Delegació Territorial de l’Agència Tributària de Catalunya

Lleida

CAP Sant Miquel

Granollers

CAP Vallès Oriental

Granollers

CPD2 - Node Recolzament IBM

Sant Fruitós de Bages

CAP Vilanova del Camí

Vilanova del Camí

Secretaria General de Justícia (SSCC Dpt I)

Barcelona

INS La Guineueta

Barcelona

INS Santa Eugènia

Girona

INS Escola D’Hoteleria i Serveis Sant Narcís

Girona

SEM - SEU CENTRAL Hospitalet de Llobregat

L’Hospitalet de Llobregat

Centre d’Atenció i Gestió de trucades 112 Hospitalet

L’Hospitalet de Llobregat

INS Escola del Treball

Granollers

INS Isaac Albéniz

Badalona

INS Mercè Rodoreda

L’Hospitalet de Llobregat

OT Hospitalet II - Cobalt

L’Hospitalet de Llobregat

INS Arnau Cadell

Sant Cugat del Vallès

ESC Marta Mata

Vilanova del Camí

ESC Joan Maragall

Vilanova del Camí

ESC Pompeu Fabra

Vilanova del Camí

OT Viladecans

Viladecans

Oficina de Gestió Unificada per a Establiments
Industrials
Consorci per Normalització Lingüística Serveis Centrals Barcelona

1.25.15. Preguntes per escrit

Barcelona
Barcelona

Parc Bombers Badalona

Badalona

DGP Vilanova i la Geltrú ABP - Mossos d’Esquadra

Vilanova i la Geltrú

SSTT Barcelona - Agricultura

Barcelona

Serveis Territorials Tarragona - ARC

Tarragona

INS Pere Vives i Vich

Igualada

Oficina Comarcal d’Osona

Vic

CAP Bufalà-Canyet

Badalona

Edifici Judicial Igualada

Igualada

INS Milà i Fontanals

Igualada

DGP Igualada ABP - Mossos d’Esquadra

Igualada

CAP Anoia

Igualada

CAP La Pobla de Segur

La Pobla de Segur

Centre Innovació i Formació Ocupacional

L’Hospitalet de Llobregat

CAP Prat de la Riba

Lleida

Serveis Territorials Lleida - Interior

Lleida
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Seu

Població

CAP Centre Històric

Lleida

CAP L’Eixample

Lleida

Oficina de Treball de la Generalitat de Lleida

Lleida

INS Vallès

Sabadell

RPTE - Regió Policial de Terres de l’Ebre

Tortosa

CAP Baix Ebre

Tortosa

INS Joaquim Mir

Vilanova i la Geltrú

INS Pere Barnils

Centelles

Jutjats de Vic

Vic

INS de l’Ebre

Tortosa

INS Jaume Callís

Vic

Jutjat Esplugues de Llobregat

Esplugues de Llobregat

DGP Vic ABP - Mossos d’Esquadra

Vic

RPCT - Regió Policial Camp de Tarragona

Tarragona

ESC El Turó

Masquefa

INS Tarragona (Antiga URV)

Tarragona

ESC La Mercè

Tortosa

ESC El Temple

Tortosa

ESC Remolins

Tortosa

DGP Sant Vicenç dels Horts - Mossos d’Esquadra

Sant Vicenç dels Horts

INS Campclar

Tarragona

ESC Mare de Déu dels Àngels

Tarragona

INS La Mallola

Esplugues de Llobregat

ESC Països Catalans

Lleida

DGP Mataró ABP - Mossos d’Esquadra

Mataró

Parc Bombers Mataró

Mataró

ESC Pau Vila

Sant Feliu de Llobregat

INS Lluís de Peguera

Manresa

OT Granollers II - Perifèria

Granollers

Oficina de Treball del Pol. Industrial Molí dels Frares

Sant Vicenç dels Horts

Biblioteca Pública Girona

Girona

RPMN - Regió Policial Metropolitana Nord

Granollers

Edifici Judicial Vilanova i la Geltrú

Vilanova i la Geltrú

ESC Sant Jordi

Vilanova i la Geltrú

ESC Pompeu Fabra

Vilanova i la Geltrú

ESC Camí del Cros

Mataró

INS La Llauna

Badalona

ESC Patufet Sant Jordi-Francesc Batallé i Aragonès

L’Hospitalet de Llobregat

ESC Mogent

La Roca del Vallès

INS de la Roca del Vallès

La Roca del Vallès

INS Olorda

Sant Feliu de Llobregat
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Seu

Població

INS Miramar

Viladecans

INS Les Marines

Castelldefels

INS Pla d’en Boet

Mataró

INS Joaquin Bau

Tortosa

ESC Ildefons Cerdà - Edifici de baix

Centelles

ESC Xoriguer

Centelles

INEFC Barcelona

Barcelona

ESC Marià Galí Guix

Terrassa

EOI Vallès Oriental

Granollers

DGP Sant Andreu - Mossos d’Esquadra

Barcelona

Consorci d’Educació de Barcelona

Barcelona

Parc Bombers el Prat de Llobregat

El Prat de Llobregat

ESC Montjuïc

Girona

INS de Vilablareix

Vilablareix

Parc de Conservació de Carreteres d’Igualada

Igualada

ESC Els Raiers

La Pobla de Segur

ESC Sant Jordi

Sant Vicenç dels Horts

ESC Sant Antoni

Sant Vicenç dels Horts

ESC La Guàrdia

Sant Vicenç dels Horts

ESC La Vinyala

Sant Vicenç dels Horts

DGP Castelldefels CD - Mossos d’Esquadra

Castelldefels

Institut Ramon Llull

Barcelona

ESC Isaac Peral

Terrassa

ESC Pau Vila i Dinarès

Terrassa

SSTT Terres de l’Ebre - Cultura

Tortosa

CAP Osona

Vic

ESC Salvador Espriu

Granollers

ESC Granullarius

Granollers

ESC Ferrer i Guàrdia

Granollers

ESC Pereanton

Granollers

Serveis Territorials Catalunya Central - Ensenyament

Manresa

Casal de Gent Gran de Granollers

Granollers

Oficina de Benestar Social i Família de Granollers

Granollers

SES de Masquefa

Masquefa

DGP El Prat de Llobregat ABP - Mossos d’Esquadra

El Prat de Llobregat

Casal de Gent Gran d’Igualada

Igualada

Oficina d’Atenció Ciutadana de Tarragona

Tarragona

ESC Mare de Déu de La Mercè

Calonge

ESC Pere Rosselló

Calonge

INS Puig Cargol

Calonge

INS Ridaura

Castell Platja d’Aro
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Seu

Població

ESC Àngela Roca - Edifici Principal

Viladecans

ESC Germans Amat i Targa

Viladecans

ESC Pau Casals

Viladecans

Parc Bombers Voluntaris Ager

Ager

Base Agents Rurals del Vallès Oriental

Granollers

Jutjat Sant Feliu de Llobregat VIDO

Sant Feliu de Llobregat

Arxiu Comarcal del Vallès Oriental

Granollers

Casal de Gent Gran Gran Font Verda - Granollers

Granollers

ESC Pare Ramon Castelltort i Miralda

Igualada

EOI d’Igualada

Igualada

CEIP Gabriel Castella i Raich

Igualada

DGP Tremp - Mossos d’Esquadra

Tremp

Parc Bombers Tremp

Tremp

Base Agents Rurals de l’Anoia

Igualada

ESC Creu Alta

Sabadell

OT Mataró - L’Esplanada

Mataró

EOI de Tarragona

Tarragona

ESC Joan Maragall

Sant Cugat del Vallès

ESC Tomàs Viñas

Mataró

INS Miquel Biada

Mataró

ESC Miquel Martí i Pol

Sant Feliu de Llobregat

Oficina de Treball de la Generalitat de Rubí

Rubí

INS Jaume Mimó

Cerdanyola del Vallès

Servei Atenció Primària Tarragona-Valls

Tarragona

ESC Doctor Vicenç Ferro

Viladecans

EOI de Viladecans

Viladecans

INS de Sales

Viladecans

CAP Merinals - Sabadell

Sabadell

CAP Jaume I (Tarragona)

Tarragona

Agencia Catalana de l’Aigua - Delegació Terres de l’Ebre

Tortosa

RETE - Regió d’Emergències Terres de l’Ebre

Tortosa

Sistema d’Ajut a l’Explotació Multiflota (SAE) - ATM

Barcelona

Hospital de Viladecans

Viladecans

Centre Telecomunicacions i TI Generalitat CAT

Barcelona

INS Francesc Macià

Cornellà de Llobregat

INS Maria Aurèlia Capmany

Cornellà de Llobregat

CAP Jaume I (Vilanova)

Vilanova i la Geltrú

Oficina d’Atenció Ciutadana Sant Roc - Badalona

Badalona

Agència de l’Habitatge de Catalunya a Lleida

Lleida

RS Tortosa

Tortosa

EA de Vic

Vic
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Seu

Població

ESC Miquel Martí i Pol

Viladecans

EOI de Vic

Vic

Oficina de Treball de la Generalitat de Vic

Vic

ESC Àngela Roca - Edifici Secundari

Viladecans

ESC Mediterrània

Viladecans

Arxiu Comarcal d’Osona

Vic

CAP Maria Bernades

Viladecans

Centre Rehabilitació Viladecans

Viladecans

Oficina de Benestar social i Família de Viladecans

Viladecans

CAP Amposta

Amposta

Jutjats Amposta

Amposta

ESC Mestre Agustí Barberà

Amposta

INS Montsià

Amposta

INS Mare de Déu de la Candelera

L’Ametlla de Mar

ESC Sant Jordi

L’Ametlla de Mar

ESC Miquel Granell

Amposta

ESC Campclar

Tarragona

INS Pi del Burgar

Reus

ESC Rubíó i Ors

Reus

INS Ramon Berenguer IV

Amposta

ESC La Sedeta

Barcelona

ESC Terra Nostra

Olost

DGP Amposta ABP - Mossos d’Esquadra

Amposta

Síndic de Greuges de Catalunya

Barcelona

Servei Meteorològic de Catalunya

Barcelona

CFA Segrià

Lleida

AFA Nostra Senyora de Montserrat

Olesa de Montserrat

CFA Pau Casals

Rubí

CFA Mestre Esteve

Sant Feliu de Llobregat

CFA Arquitecte Jujol

Sant Joan Despí

CFA Josepa Massanés i Dalmau

Tarragona

CFA Edèlia Hernández

Viladecans

CFA Teresa Mañé

Vilanova i la Geltrú

SSTT Tarragona - Economia i Coneixement

Tarragona

ESC Les Arenes-La Gripia

Terrassa

CAP Verdaguer - Sant Joan Despí

Sant Joan Despí

Jutjat Badalona II

Badalona

INS Guinovarda

Piera

ESC Ventós i Mir - Edifici Ed. Primària

Badalona

ESC Nadal

Sant Feliu de Llobregat

ESC Josep Monmany Amat

Sant Feliu de Llobregat
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Seu

Població

ESC Arquitecte Gaudí

Sant Feliu de Llobregat

ESC Herois del Bruc

Piera

Serveis Penitenciaris Barcelona (CTASP)

Barcelona

CAP Sagrada Família Annex

Manresa

CAP Garrotxa

Olot

CAP Montilivi

Girona

CAP Onofre-Cerveró

Lleida

CAP Ripollet

Ripollet

CAP Viladecans 1 (Mas Fonts)

Viladecans

CAP Can Bou

Castelldefels

DTG Alt Pirineu i Aran

Tremp

CP Obert de Girona

Girona

ESC Sant Jordi

Barcelona

ESC Teresa Miquel i Pàmies

Reus

INS D’Horticultura i Jardineria

Reus

ESC Lluís Vives

Castelldefels

ESC Fàtima

Granollers

ESC Dolors Almeda

Cornellà de Llobregat

ESC Sant Miquel

Cornellà de Llobregat

ESC Gras i Soler

Esplugues de Llobregat

ESC Lola Anglada

Esplugues de Llobregat

ESC Isidre Martí

Esplugues de Llobregat

ESC Eiximenis

Girona

ESC Montfalgars

Girona

ESC Joan Solans

Granollers

ESC de Riudellots de la Selva

Riudellots de la Selva

ESC Pau Casals

Rubí

ESC Puig de les Cadiretes

Llagostera

ESC Cervantes - Edif. Carrer Cavallers

Lleida

ESC Príncep de Viana

Lleida

ESC Serra i Húnter

Manresa

CdA del Bages

Manresa

ESC Josep Montserrat

Mataró

ESC Josep Manel Peramàs

Mataró

CRP Ribera d’Ebre

Mòra d’Ebre

ESC Lluís Viñas i Viñoles

Mòra d’Ebre

ESC Jacint Verdaguer

Pallejà

ESC Pau Delclòs

Tarragona

ESC Serrallo

Tarragona

ESC Montessori

Rubí

ESC Schola

Rubí
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ESC Catalunya

Sabadell

ESC La Roureda

Sant Esteve Sesrovires

ESC Joan Perich i Valls

Sant Joan Despí

SMPA Girona

Girona

DGP Cerdanyola del Vallès - Mossos d’Esquadra

Cerdanyola del Vallès

DGP Cornellà de Llobrega ABP - Mossos d’Esquadra

Cornellà de Llobregat

DGP Sant Boi de Llobregat ABP - Mossos d’Esquadra

Sant Boi de Llobregat

DG Funció Pública

Barcelona

Oficina de Treball de la Generalitat d’Olot

Olot

Oficina de Treball de la Generalitat de Mòra d’Ebre

Mòra d’Ebre

ICAM Lleida

Lleida

ESC Cervantes -Edif. Carrer Canyeret

Lleida

CFA Nou Girona

Girona

ESC Les Preses

Les Preses

CAP Sant Ildefons

Cornellà de Llobregat

CAP Drassanes

Barcelona

CAP Horta

Barcelona

CAP Maresme

Mataró

CAP Sant Pere

Reus

CAP Bages

Manresa

CL Olot Nord

Olot

CAP Casc Antic

Barcelona

CAP Callús

Callús

Base Agents Rurals del Montsià

Amposta

Base Agents Rurals de la Noguera

Balaguer

ESC Baldomer Solà

Badalona

EASD Pau Gargallo

Badalona

ESC Barkeno

Barcelona

ESC Josep Boada

Badalona

EOI del Prat de Llobregat

El Prat de Llobregat

ESC Migdia

Girona

ESC Torres Jonama

Mont-Ras

Museu d’Arqueologia de Catalunya (Girona). Biblioteca

Girona

CAP Sant Roc

Badalona

CRP Ciutat de Badalona

Badalona

ESC Mare de Déu del Mont

Girona

CFA Sant Roc

Badalona

Centre de Formació de l’Automoció
de Catalunya (CFPAC)

Martorell

ESC Camps Elisis

Lleida

RPMS - Regió Policial Metropolitana Sud

Sant Feliu de Llobregat

Centre Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació Barcelona

1.25.15. Preguntes per escrit
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Centre d’Observació de l’Univers (COU)

Àger

ESC Vall d’Aro

Castell - Platja d’Aro

Hospital Sant Jaume d’Olot

Olot

Escola La Nova Electra

Terrassa

CATRADIO - Lleida

Lleida

Televisió de Catalunya - Delegació Lleida

Lleida

Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya

Barcelona

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Barcelona

Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya

Barcelona

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - Hospitalet L’Hospitalet de Llobregat
Punt Connexió TVC - Estadi RCD Espanyol

Cornellà de Llobregat

Punt Connexió TVC - Estació de Sarrià

Barcelona

Punt Connexió TVC - Tarragona Av. Marqués Montoliu

Tarragona

Edifici Imagina

Esplugues de Llobregat

Catalunya Ràdio Tarragona

Tarragona

Servei 65.3 EPL 10G CPD 3 LldT - 22@ Nus -2

Barcelona

Servei 65.3 EPL 10G CPD 3 LldT - 22@ Nus -1

Barcelona

Servei 65.3 EPL 10G 22@ LldT - CPD 3 LldT -1

Barcelona

Servei 65.3 EPL 10G 22@ LldT - CPD 3 LldT -2

Barcelona

Servei 65.3 EPL 10G CPD 3 LldT - 22@ Nus -3

Barcelona

Servei 65.3 EPL 10G 22@ LldT - CPD 3 LldT -3

Barcelona

Servei 65.3 EPL 10G Connectivitat LldT TSYS - PEDR - 3 L’Hospitalet de Llobregat
Servei 65.3 EPL 10G Connectivitat LldT TSYS - PEDR - 2 L’Hospitalet de Llobregat
Servei 65.3 EPL 10G Connectivitat LldT TSYS - PEDR - 1 L’Hospitalet de Llobregat
Servei 65.3 EPL 10G Connectivitat LldT IMAG - PEDR - 3 Barcelona
Servei 65.3 EPL 10G Connectivitat LldT IMAG - PEDR - 2 Barcelona
Servei 65.3 EPL 10G Connectivitat LldT IMAG - PEDR - 1 Barcelona
DGP Comissaria Carrer Lleida

Barcelona

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies la Informació L’Hospitalet de Llobregat
SEM - Base Barcelona (C/ Lleida)

Barcelona

Servei 65.3 EPL 1G TVC Interior - EGAR

Barcelona

ESC Espai 3

Sant Joan Despí

ESC Ventós i Mir - Edifici Ed. Infantil

Badalona

CAP Onze de Setembre

Lleida

Servei 65.3 EPL 10G LCOR-EGAR - Cabines Projecte
FILE Interior
Servei 65.3 EPL 10G TSYS - PEDR - Triangle Internet
Sisè Circuit
Servei 65.3 EPL 10G TSYS - PEDR - VPLS Segon Circuit
(Ruta A)
Servei 65.3 EPL 10G TSYS - PEDR - VPLS Primer Circuit
(Ruta B no aixafada amb ruta A)
Servei 65.3 EPL 10G TSYS - BCCH - Triangle Internet
Segon Circuit

1.25.15. Preguntes per escrit
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Seu
Servei 65.3 EPL 10G TSYS - BCCH - Triangle Internet
Tercer Circuit
Servei 65.3 EPL 10G TSYS - BCCH - Triangle Internet
Quart Circuit
Servei 65.3 EPL 10G TSYS - PEDR - Triangle Internet
Tercer Circuit
Servei 65.3 EPL 10G TSYS - PEDR - Triangle Internet
Quart Circuit
Servei 65.3 EPL 10G TSYS - PEDR - Triangle Internet
Cinquè Circuit
Servei 65.3 EPL 10G TSYS - PEDR - VPLS Segon Circuit
(Ruta B no aixafada amb ruta A)
Servei 65.3 EPL 10G BCCH - PEDR - Triangle Internet
Tercer Circuit
Servei 65.3 EPL 10G BCCH - PEDR - Triangle Internet
Quart Circuit
ECO Seu de Terres de l’Ebre

Població
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Tortosa

Agència Tributària de Catalunya (ATC) - Barcelonès Nord Barcelona
CCMA Barcelona

Barcelona

Circuit de Catalunya 65.2 Ctti

Montmeló

DGP Eixample (Mossos d’esquadra)

Barcelona

Escola de Sobreestants d’Obres Públiques

Tàrrega

Hospital Bellvitge 2n edifici

L’Hospitalet de Llobregat

Servei EPL 10G CCMA - PEDROSA Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals
Servei EPL 10G CCMA - TELVENT Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals

1.25.15. Preguntes per escrit

L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona

Casal de Gent Gran de Can Boada

Terrassa

Centre d’Acolliment i Residència Infantil Mare
de Déu de la Mercè - ICASS Tarragona

Tarragona

Oficina Antifrau de Catalunya

Barcelona

Jutjats Vic - Dr. Junyent

Vic

Servei Territorial de Carreteres de Tarragona

Reus

EOI de Barcelona

Barcelona

EOI de Barcelona - Annex

Barcelona

Centre Innovació i Formació Ocupacional - Salt

Salt

Biblioteca Pública Provincial de Lleida

Lleida

EADOP

Barcelona

Oficina Comarcal de l’Alt Urgell

La Seu d’Urgell

ATC-Nova oficina tributària Vic

Vic

ATC-Nova oficina tributària Tortosa

Tortosa

Nova oficina tributària Terrassa

Terrassa

ATC-Nova oficina tributària Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat

ATC-Nova oficina tributària Mataró

Mataró

ATC-Nova oficina tributària Reus

Reus

ATC-Nova oficina tributària Manresa

Manresa

ATC-Nova oficina tributària La Seu d’Urgell

La Seu d’Urgell

Agència Tributària de Catalunya (ATC)

Santa Coloma de Farners

Vicepresidència d’Economia i Hisenda (VEH)

Barcelona
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Seu

Població

ATC-Nova oficina tributària Granollers

Granollers

Servei 65.3 EPL 04G PEDR - TSYS - Fiber Channel
Segon Circuit
4 FFO_IU a la C-16 entre PDI (08113PE4082) i PDI
(08213PE4136)

Barcelona
Sant Fruitós de Bages

Manresa (enllaç C16) i el CC Autema Les Fonts 1889

Rubí

CC Autema Les Fonts i CCCV 1890-TERR

Vic

SOC - Serveis Centrals

Barcelona

Jutjat Tarragona - Roma 7

Tarragona

Jutjats de Lleida

Lleida

Nou Local Judicial de Tarragona

Tarragona

Jutjat Tarragona II

Tarragona

Jutjat Tarragona - Roma 23

Tarragona

Edifici Judicial de Cerdanyola del Vallès

Cerdanyola del Vallès

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Tortosa

SC de Benestar Social i Família

Barcelona

Escola Francesc Mata i Sanghes - ZER Vinyes Verdes

Masquefa

Escola Taula Rodona

Sant Quirze del Vallès

CAP Dr. Barraquer

Sant Adrià de Besòs

ESC Escola Bellaterra

Cerdanyola del Vallès

Jutjats de Terrassa

Terrassa

Comissaria Manresa

Manresa

Casal Cívic Sant Llorenç

Terrassa

ESC de Bufalà

Badalona

OTG de Tarragona-Claret

Tarragona

(ATC) Vilafranca del Penedès

Vilafranca del Penedès

ATC-Nova oficina tributària Sabadell

Sabadell

24 FFO Duran i Reynals-Bellvitge

L’Hospitalet de Llobregat

Parc Bombers Manresa

Manresa

ATC-Nova oficina tributària Figueres

Figueres

ATC de la Bisbal de l Empordà

La Bisbal d’Empordà

Barcelona, 6 de novembre de 2018
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres al despatx
del president de la Generalitat i al Saló de la Mare de Déu de
Montserrat del Palau de la Generalitat
314-02124/12
Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20599 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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, amb número de tramitació: 314-02124/12 us trameto, en annex, la informació facilitada per la Direcció
de Serveis del Departament de la Presidència.
Barcelona, 5 de novembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència
Annex

Actualment el despatx del president de la Generalitat i el Saló de la Mare de Déu
de Montserrat del Palau de la Generalitat estan en obres.
Els motius que justifiquen aquestes obres són l’esfondrament parcial i la degradació del paviment de roure existent que posava en risc la seguretat dels usuaris.
Inicialment només estava prevista la substitució del paviment de roure del despatx del president i del Saló de la Mare de Déu de Montserrat per un nou paviment
de les mateixes característiques i disseny, però sota del paviment del despatx del
president s’han trobat plaques de fibrociment que han hagut de ser extretes seguint
el protocol de seguretat i salut establert. També s’ha detectat en una paret un baixant
de fibrociment que s’ha hagut d’extreure i s’ha reemplaçat per un de PVC. Per aquest
motiu, també s’han de substituir els revestiments murals malmesos.
Les actuacions al Saló de la Mare de Déu de Montserrat ja han acabat i es preveu la finalització de les actuacions al despatx del president la primera quinzena de
novembre.
El pressupost d’aquestes obres és el següent:
– Substitució paviment de fusta de roure del despatx del President i del Saló de
la Mare de Déu de Montserrat: 40.728,60 €, IVA inclòs.
– Extracció de les plaques de fibrociment trobades sota el paviment de roure del
despatx del President:30.778,17 €, IVA inclòs.
– Substitució dels revestiments murals existents del despatx del President:
46.952,36 €, IVA inclòs.
Les partides pressupostària a la quals s’imputa el cost de les obres és el següent:
– Substitució paviment de fusta de roure del despatx del President i del Saló de
la Mare de Déu de Montserrat: PR0118 D/D/610000100/1210/0000.
– Extracció de les plaques de fibrociment trobades sota el paviment de roure del
despatx del President: PR0118 D/ D/210000100/1210/0042.
– Substitució dels revestiments murals existents del despatx del President:
PR0118 D/D/610000100/1210/0000.
Les empreses que estan realitzant les obres són les següents:
– Substitució paviment de fusta de roure del despatx del President i del Saló de
la Mare de Déu de Montserrat: J. Nadal Parquets, S.L.
– Extracció de les plaques de fibrociment trobades sota el paviment de roure del
despatx del President: Ibérica de desamiantados, S.L.
– Substitució dels revestiments existents del despatx del President: G2M Ebenistes, S.L.

1.25.15. Preguntes per escrit
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El procediment de contractació mitjançant el qual s’han tramitat aquests contractes ha estat el de contractació menor. Concretament:
1. Expedient PR2018-007. Palau. Obres de substitució del parquet de l’àrea de
Presidència, adjudicat el 22/01/18. Substitució del paviment de fusta de roure del
despatx del President i del Saló de la Mare de Déu de Montserrat. Estava previst
contractar aquesta actuació el darrer trimestre de 2017, però no va ser possible en
aplicació de la Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de
septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y
en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de
Cataluña i la Orden HFP/886/2017, de 20 de septiembre, por la que se declara la no
disponibilidad de créditos en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cataluña para el 2017.
2. Expedient PR2018-308. Palau. Obres desmuntatge plaques fibrociment i retirada de runes, adjudicat el 01/08/18. Extracció de les plaques de fibrociment trobades sota el paviment de roure del despatx del president.
3. Expedient PR2018-319. Palau. Obres d’adequació del despatx del MHP, adjudicat el 03/08/18. Substitució dels paraments verticals i horitzontals de l’espai afectat per la presència de plaques i baixants de fibrociment del despatx del president.
En relació amb altres obres que s’estan realitzant al Palau, el passat mes d’agost
es van finalitzar les tasques de restauració dels quatre relleus i policromies dels florons i cassetons de fusta, i de diversos elements de pedra de la cambra daurada del
Palau de la Generalitat.
Signat electrònicament a Barcelona per la directora de Serveis

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura de les
parades pendents de les línies 9 i 10 del metro corresponents al tram
sud
314-02127/12
Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02127/12 us informo del següent:
L’entrada en servei de les estacions de Provençana i Ciutat de la Justícia de la línia de metro L10 Sud està prevista de manera esglaonada per al 1r i 4t trimestre de
2019 respectivament, d’acord amb el calendari fixat de les obres per part d’Ifercat i
les proves globals del sistema per part de l’operador FMB. La resta d’estacions sense
servei d’aquesta línia estan pendents de programació d’obres, en funció de les disponibilitats pressupostàries a fixar.
El pressupost pendent corresponent a aquestes estacions és de 37 M€ (estacions
de Provençana i Ciutat de la Justícia, en producció), 21 M€ (estacions del viaducte)
i 28 M€ (estació de Motors).
Barcelona, 8 de novembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura de les
parades pendents de la línia 9 del metro corresponents al tram
central
314-02128/12
Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02128/12 us informo del següent:
L’entrada en servei de les estacions corresponents al tram central de les línies L9
i L10 de Barcelona estan pendents de la programació de les obres pendents per a la
seva finalització, en funció de les disponibilitats pressupostàries a fixar.
El pressupost de les actuacions pendents corresponent a la posada en servei de la
totalitat de la línia és de 1.002 M€.
Barcelona, 8 de novembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació a
l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-02131/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02131/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02132/12 a 31402140/12.
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.
D’una banda, a la darrera reunió de seguiment de l’operativa de l’aeroport de
Barcelona - El Prat, convocada per la Delegació del Govern de l’Estat i on va assistir la Generalitat de Catalunya, la Cambra de Comerç i l’Ajuntament de Barcelona,
es va demanar conèixer la situació d’endarreriments i cancel·lacions a l’aeroport de
primera mà i requerir la necessitat d’oferir al passatger uns nivells de serveis adequats. També es va demanar crear les condicions necessàries per millorar la puntualitat dels vols.
Així mateix, la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat ha demanat disposar de
major informació pel que fa a l’operativa en determinades franges horàries i determinats dies.
D’altra banda, el Govern de la Generalitat es reuneix periòdicament i procura
tenir un intercanvi d’informació fluida amb les principals companyies aèries que
operen a l’Aeroport de Barcelona el Prat.
1.25.15. Preguntes per escrit
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Pel que fa al dret de vaga dels treballadors de la companyia Ryanair DAC, com
a conseqüència de la vaga dels tripulants de cabina de passatgers de la companyia
esmentada que van convocar el passat mes de juliol, es van presentar denúncies en
diferents províncies amb base de la companyia aèria. Al tractar-se d’una situació
d’àmbit supraautonòmic la coordinació de les denúncies s’està duent a terme per la
Direcció Especial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Administració
General de l’Estat, com a òrgan amb competència per coordinar l’actuació inspectora en la totalitat del territori espanyol en els àmbits als quals es refereix l’article 12.1
de la Llei 23/2015, 21 de juliol.
En quant a la informació facilitada pel Govern a les persones viatgeres, cal dir
que quan l’Agència Catalana del Consum (ACC) rep reclamacions de consumidors
afectats per cancel·lacions o retards de vols intenta la mediació amb la companyia
aèria. Cal tenir en compte que aquestes reclamacions ja s’han fet prèviament a la
companyia i que aquesta no les ha ateses o no ha donat la raó als consumidors.
En el cas que no prosperi la mediació (procediment voluntari per a les dues parts)
i que l’ACC consideri que la companyia aèria està denegant als consumidors algun
dret dels previstos al Reglament CE 261/2004, el cas es deriva a l’Agència Estatal de
Seguretat Aèria (AESA) o bé es posa en coneixement del consumidor perquè sigui
ell mateix qui faci la denúncia davant d’aquest organisme. L’AESA és l’únic organisme competent per a la gestió de les reclamacions que tinguin per objecte una possible vulneració del Reglament (CE) 261/2004, d’11 de febrer, (en aquest cas l’article
14, sobre l’obligació d’informar els passatgers de llurs drets: anuncis en el mostrador
de facturació dels aeroports i disponibilitat del text amb els drets dels passatgers en
cas d’incidències), i del Reglament (CE) 1107/2006, de 5 juliol, sobre drets de les
persones amb discapacitat o mobilitat reduïda en el transport aeri (en aquest cas l’article 16, sobre incompliments). Aquestes competències també es recullen a la Llei
21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria i al Reial Decret 184/2008, de 8 de febrer,
pel qual s’aprova l’estatut de l’AESA.
Pel que fa a les reclamacions que tramita l’ACC sobre Ryanair, no es té constància que la companyia doni informació incorrecta amb relació a les obligacions i els
drets establerts en el Reglament (CE) 261/2014, sinó que tendeix a la generalització
d’al·legar la força major o la circumstància extraordinària com a causa directa de la
incidència amb el vol, la qual cosa l’eximiria d’haver de compensar econòmicament
els passatgers afectats.
Això hauria succeït en les vagues d’aquest estiu 2018, ja que segons la premsa
Ryanair argumentava que no estava obligada a compensar els passatgers perquè
es tractava d’un cas (segons la companyia) de força major i, per tant, fora del seu
control. En aquest cas, l’ACC no pot actuar, per una banda, perquè l’únic organisme competent per fer complir el reglament europeu i sancionar les línies aèries per
les infraccions dels seus articles és l’AESA i, per l’altra, perquè en darrer terme on
s’haurà de dirimir si s’ha tractat d’un cas de força major o no és als tribunals.
A més a més, per tal d’assessorar els ciutadans sobre els seus drets en aquest àmbit, l’ACC manté actualitzada la informació genèrica sobre el transport aeri al seu
web: http://consum.gencat.cat/ca/recomanacions/transport-aeri/ i a principi d’aquest
estiu de 2018 es va dur a terme una campanya intensiva de difusió a l’Aeroport de
Barcelona-El Prat amb un missatge breu i clar: «Has tingut algun problema amb el
teu vol? Coneix els teus drets». Aquest missatge es va exposar entre el 25 de juliol i
l’11 d’agost a diversos plafons i pantalles publicitàries de les terminals T1 i T2 i remetia al web de l’ACC, a l’App Infoconsum i al telèfon 012 d’informació ciutadana,
llocs als quals es pot accedir a la informació detallada sobre el drets dels consumidors en cas de cancel·lacions o retards. Paral·lelament, durant aquest estiu.
Així mateix, l’ACC ha dut a terme actuacions d’inspecció per tal de comprovar
si, a banda de les obligacions previstes al Reglament CE 261/2004, hi podria haver
algun altre incompliment de la normativa en matèria de consum. En aquest sentit,
65

BOPC 201
16 de novembre de 2018

els mesos de juliol i agost de 2018 s’han dut a terme actuacions a les companyies
Ryanair, Vueling i Iberia i s’han constatat els incompliments següents: no disposar
d’un telèfon gratuït d’atenció als consumidors i lliurar fulls de reclamació que no
són els oficials.
Barcelona, 8 de novembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a
resoldre la situació amb relació als retards a l’aeroport de Barcelona el Prat
314-02132/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02131/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
davant el Govern de l’Estat per a resoldre els retards a l’aeroport de
Barcelona - el Prat
314-02133/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02131/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seu coneixement
de la manca de personal a l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-02134/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02131/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seu coneixement
de l’escassetat de recursos operatius a l’aeroport de Barcelona - el
Prat
314-02135/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02131/12.
1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb
Vueling amb relació als retards a l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-02136/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02131/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha reunit amb
Ryanair amb relació als retards a l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-02137/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02131/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que
té i la investigació que ha pogut obrir amb relació a la possible
vulneració del dret de vaga per Ryanair
314-02138/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02131/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la informació que
Ryanair dona als passatgers compleix la normativa
314-02139/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02131/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a
garantir els drets dels viatgers i assessorar-los en cas de retallades i
cancel·lacions
314-02140/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02131/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el caràcter del
viatge del president de la Generalitat a Waterloo (Bèlgica) el 28 de
juliol de 2018
314-02164/12
Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 conjunta a les preguntes escrites, amb número de
tramitació: 314-02164/12 a 314-02168/12, ambdues incloses, us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Oficina del President.
Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i,
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Barcelona, 5 de novembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència
Annex

En resposta a les preguntes escrites que formula l’Il·ltre diputat en relació amb
el viatge del president de la Generalitat a Waterloo (Bèlgica) el 28 de juliol de 2018,
us informo del següent:
En el quadre annex es detallen les dades requerides sobre el viatge.
Per conèixer l’agenda del president durant aquesta trobada, poden consultar-la al
següent enllaç:
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/actegovern/253241/ca/div-president-generalitat-participara-dissabte-28-juliol·lacte-retorn-carles-puigdemont-llibertat-presos-politics-exiliats-celebrara-casa-republica-waterloo.do
Josep Rius i Alcaraz, director
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Càrrec

Molt
Honorable
President

Nom i cognoms

Joaquim
Torra i Pla

27/7/2018

Inici
viatge

28/7/2018

Fi
viatge

Brussel·les
(Bèlgica)

Destinació

Viatge oficial

Motiu

Acte de retorn del president
Puigdemont i per exigir la
llibertat dels presos politics

Roda de Premsa del
president Torra i president
Puigdemont

Reunió de la representació
del Govern de la Generalitat i
Govern a l’exili

Visita institucional a la
Delegació del Govern davant
la Unió Europea

Agenda

Cap del Gabinet Consellera, Director de
l’Oficina del President, Director General
Comunicació Govern, Cap del Gabinet de
la Comunicació, Cap Gabinet Relacions
Externes i Protocol, Responsable Oficina
Expresident Puigdemont, tècnica de
protocol, adjunta al Gabinet Comunicació
President, fotògraf oficial, 4 escortes
(mossos d’esquadra)

Comitiva

13.799,67 €

Cost viatge
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa del
viatge del president de la Generalitat a Waterloo (Bèlgica) el 28 de
juliol de 2018
314-02165/12
Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02164/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants
del president de la Generalitat en el viatge a Waterloo (Bèlgica) del 28
de juliol de 2018
314-02166/12
Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02164/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càrrec de les
despeses del viatge del president de la Generalitat a Waterloo
(Bèlgica) el 28 de juliol de 2018
314-02167/12
Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02164/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el detall de les
despeses del viatge del president de la Generalitat a Waterloo
(Bèlgica) el 28 de juliol de 2018
314-02168/12
Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02164/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els viatges oficials
dels membres del Govern
314-02169/12
Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a les preguntes a respondre per escrit amb número de tramitació
314-02169/12, 314-02170/12, 314-02171/12 i 314-02172/12.
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’article 8, apartat 1, lletra m, de La Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableix que l’Administració pública, en aplicació
del principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa a qualsevol
matèria d’interès públic, així com les informacions que siguin demanades amb més
freqüència per via de l’exercici del dret d’accés a la informació pública.
En aquest sentit, a partir d’allò establert en l’article esmenat anteriorment, es va
considerar adient fer pública la informació relativa a aquests viatges a l’estranger i
a la primera reunió de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern
Obert (CITGO) de l’actual legislatura, celebrada el 13 de juliol passat, es va aprovar
el document de criteris sobre publicitat activa d’aquests viatges.
Per tal de donar resposta a les sol·licituds de documentació del diputat, us trametem en un document annex el llistat de viatges oficials dels membres del Govern
que ens han facilitat els diferents departaments fins finals de setembre. Per alguns
d’aquests viatges hi podria haver alguna variació en les despeses una vegada s’hagi fet la validació comptable final. Així mateix, no es poden facilitar els detalls
d’alguns viatges ja que encara es troben en procés de tancament pressupostari. Fer
constar que aquesta informació serà ben aviat degudament publicada al Portal de la
Transparència i al Portal de Dades Obertes.
Barcelona, 7 de novembre de 2018
Ernest Maragall i Mira, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda dels
viatges oficials dels membres del Govern
314-02170/12
Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02169/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants
dels membres del Govern en els viatges oficials
314-02171/12
Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02169/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses dels
viatges oficials dels membres del Govern
314-02172/12
Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02169/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini efectiu
de pagament a proveïdors en el període 2013-2017 i en el primer
semestre del 2018
314-02192/12
Proponent: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02192/12 us informo del següent:
La LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària estableix uns indicadors
comuns per a totes les administracions públiques per mesurar el termini de pagament als proveïdors. És el RD 635/2014, de 25 de juliol, el que estableix el mètode
de càlcul del període mig de pagament a proveïdors. Aquest càlcul s’efectua i es fa
públic des de setembre de 2014. Les dades es publiquen mensualment en el web del
departament:
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/periode-mitja-de-pagament-a-proveidors/
En document annex s’adjunta quadre amb l’evolució mensual del PMP des de setembre de 2014 fins a juliol de 2018, amb la indicació que s’ha modificat el mètode
de càlcul des d’abril de 2018, per la qual cosa s’ha afegit una columna amb les dades
del nou mètode de càlcul. No es disposa de dades comparables anteriors a setembre
de 2014.
Barcelona, 5 de novembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern 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 les mesures
adoptades i previstes per a gestionar el problema d’acreció crònica
de la platja de Sa Riera a Begur (Baix Empordà)
314-02211/12
Proponent: David Bertran Román, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02211/12 us informo del següent:
La Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral és coneixedora
d’aquest problema que causa, entre d’altres efectes, l’aterrament de cases i construccions situades a la cala de Sa Riera, l’aparició de noves cales al nord d’aquest àmbit on abans només hi havia roques i mar, la compactació del terreny i un principi
d’aterrament de l’espai natural de Ses Negres, motivat per l’acumulació dels sediments sorrencs.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Begur ens ha manifestat la seva preocupació
per aquest fenomen i també la manca de resposta per part del el Servei Provincial
de Costes a Girona de l’Administració General de l’Estat (AGE).
D’acord amb l’article 110, apartat g, de la Llei de Costes, l’AGE té la competència
sobre les obres d’interès general. Entre d’altres, és consideren obres d’interès general les de creació, regeneració i recuperació de platges, tal com prescriu l’article 111,
apartat b, de la mateixa Llei. L’any 2012 hi va haver una temptativa per part del Servei Provincial de Costes a Girona (AGE) que va impulsar un projecte de dragat que
preveia la mobilització d’uns 90.000 metres cúbics de sorra que finalment va quedar
paralitzat en no superar la tramitació ambiental corresponent.
En el Reial Decret 1387/2008, d’1 d’agost, sobre ampliació de funcions i serveis
traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 1404/2007, de 29 d’octubre, en matèria d’ordenació i gestió del litoral, l’Annex D.4 preveu que «En matèria
d’inversions en obres d’interès general situades a la Comunitat Autònoma de Catalunya, l’Administració general de l’Estat i la Generalitat de Catalunya creen, abans
de la data d’efectivitat d’aquest acord de traspàs, una comissió bipartida amb les
funcions següents, a més de les que es puguin acordar a través de la mateixa comissió», així com també «La participació, a través de la facultat de proposta o d’informe, en la planificació i la programació de les obres que hagin estat prèviament
declarades d’interès general.»
Per tant, és en el marc d’aquesta comissió bipartida que cal acordar i emprendre
les actuacions que donin solució a aquest problema ocasionat a la platja de Sa Riera.
Cal assenyalar que la Generalitat de Catalunya ha reclamat amb insistència a
l’AGE la constitució d’aquesta comissió bipartida i no hi ha hagut cap resposta per
part dels successius governs de l’Estat.
Barcelona, 8 de novembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

1.25.15. Preguntes per escrit

73

BOPC 201
16 de novembre de 2018

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
certificats emesos o renovats per l’Agència Catalana de Certificació
CatCert entre els anys 2014 i 2017
314-02212/12
Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20870 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02212/12 us informo del següent:
El número de certificats emesos o renovats entre els anys 2014 i 2017 desglossat
per tipus de certificat és:
Ciutadà:

189.187

Empleat Públic:

107.146

Segell Electrònic:
D’aplicació:
De dispositiu:

2.469
822
4.355

Barcelona, 6 de novembre de 2018
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la competència
estatutària exercida per diversos membres de la cúpula del Cos de
Mossos d’Esquadra durant un viatge institucional als Estats Units
d’Amèrica
314-02230/12
Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02230/12,
314-02231/12, 314-02232/12, 314-02233/12, 314-02234/12, 314-02235/12 i 31402236/12, 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.
Entre els dies 12 i 16 de juny de 2017 tres comandaments de la Comissaria General d’Informació del Cos de Mossos d’Esquadra van viatjar a Washington, un
desplaçament que s’emmarca en les relacions que el Cos manté de forma habitual
amb diferents cossos consulars. Per aquest motiu, el viatge, que comptava amb la
conformitat de la Prefectura de Policia, no va ser comunicat a la Comissió de Matèries Secretes i Reservades del Parlament de Catalunya ni tampoc es va requerir la
cooperació als Cossos i Forces de Seguretat del l’Estat, ja que el motiu de la visita
no corresponia al contingut d’aquests assumptes.
1.25.15. Preguntes per escrit
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L’autorització i propòsit d’entrada als Estats Units es va gestionar mitjançant el
formulari ordinari de visitant / turista anomenat ESTA, el requerit habitualment a
tota persona que vulgui viatjar a aquell país.
Barcelona, 2 de novembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació
als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat espanyol del viatge
institucional als Estats Units d’Amèrica de diversos membres de la
cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra
314-02231/12
Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02230/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració
competencial de l’actuació de diversos membres de la cúpula del
Cos de Mossos d’Esquadra durant un viatge institucional als Estats
Units d’Amèrica
314-02232/12
Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02230/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat a la
Comissió de Matèries Secretes i Reservades del Parlament de
l’actuació de diversos membres de la cúpula del Cos de Mossos
d’Esquadra durant un viatge institucional als Estats Units d’Amèrica
314-02233/12
Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02230/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització del
viatge institucional als Estats Units d’Amèrica de diversos membres
de la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra
314-02234/12
Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02230/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a les
administracions públiques dels Estats Units d’Amèrica de la falta de
competències de la policia autonòmica
314-02235/12
Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02230/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació
donada a les autoritats d’immigració dels Estats Units d’Amèrica
314-02236/12
Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02230/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió a l’ordre
del dia de les reunions de les juntes de seguretat locals de l’estudi
de mesures concretes que impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari urbà
per a la simbologia de qualsevol mena
314-02255/12
Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02255/12 i 31402256/12, us informo del següent:
Atès que les preguntes a dalt 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.
La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya atribueix la presidència de les juntes locals de seguretat als alcaldes, reservant-los la competència per a la determinació de l’ordre del dia i la corresponent
convocatòria.
Barcelona, 2 de novembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de les
juntes de seguretat locals on, sense figurar a l’ordre del dia, s’han
estudiat mesures concretes que impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari
urbà per a la simbologia de qualsevol mena
314-02256/12
Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02255/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunirse amb les plataformes SOS Costa Brava i Salvem l’Empordà sobre el
projecte urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
314-02257/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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
314-02257/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02258/12 a 31402264/12.
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 Pla general d’ordenació urbana de Llançà és anterior a l’entrada en vigor del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i de la Llei 2/2002 d’urbanisme, i, per tant, es tracta d’un municipi que encara
no té planejament general adaptat.
Pel que fa al projecte que s’esmenta, l’expedient de modificació puntual de Pla
general, no s’ha tramitat formalment al Servei Territorial d’urbanisme de Girona i,
per tant, no hi ha hagut oportunitat de valorar el document i emetre una valoració
urbanística i territorial per tal de que la Comissió Territorial d’urbanisme pugui
adoptar una resolució en relació amb la seva aprovació definitiva.
Aquests terrenys d’acord amb la revisió del Pla general d’ordenació urbana de
Llançà, actualment vigent, tenen la classificació de sòl urbà. No obstant correspondrà a l’organisme sectorial competent en matèria forestal de Catalunya, determinar
si aquests terrenys estan subjectes a la Llei forestal.
Els expedients de planejament urbanístic que es tramitin per tal de desenvolupar
aquest àmbit possibilitarà que els organismes sectorials competents en matèria de
medi ambient i en matèria d’aigües puguin valorar les possibles afectacions negatives al Parc natural de Cap de Creus i al Rec d’en Feliu. Així mateix, possibilitarà
que els organismes competents en matèria de costes puguin valorar els mecanismes
per protegir i preservar, si s’escau, el camí de Ronda. També que els organismes
sectorials competents en matèria de mobilitat valori la necessitat o no de realitzar
un estudi de mobilitat en relació amb l’afectació del trànsit que pugui generar aquest
sector en relació amb la carretera de Llançà - Port de la Selva.
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Pel que fa a la inundabilitat, la revisió del Pla general de Llançà qualifica el Rec
d’en Feliu com a sistema hidrogràfic (Clau A) que està regulat a l’article 70 de les
Normes urbanístiques del Pla general.
Atès que aquest àmbit s’ha de desenvolupar mitjançant un pla especial (ara un
pla de millora urbana), en la tramitació d’aquesta figura de planejament o bé en la
modificació puntual de Pla general actualment a tràmit, s’haurà de vetllar per evitar
tots els possibles riscs; i més concretament, en relació amb la inundabilitat, caldrà
incorporar un estudi d’inundabilitat a l’expedient, amb el corresponent vistiplau de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
Per últim, cal dir que el Govern té la voluntat de reunir-se amb les Plataformes
SOS Costa Brava i Salvem l’Empordà.
Barcelona, 8 de novembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte
urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
314-02258/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02257/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té coneixement
que el projecte urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà) afecta
terreny forestal
314-02259/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02257/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té coneixement
que el projecte urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà) pretén
construir en pendents superiors al 20%
314-02260/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02257/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi
d’inundabilitat del sistema hídric del Rec d’En Feliu afectat pel
projecte urbanístic Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
314-02261/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02257/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del Parc
Natural del Cap de Creus pel projecte urbanístic Roses-2, a Llançà
(Alt Empordà)
314-02262/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02257/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció i la
preservació del Camí de Ronda entre Port de la Selva i Llançà (Alt
Empordà) afectat pel projecte urbanístic Roses-2
314-02263/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02257/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de mobilitat
sobre l’afectació al trànsit entre Llançà i Port de la Selva (Alt
Empordà) del projecte urbanístic Roses-2
314-02264/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02257/12.

1.25.15. Preguntes per escrit

79

BOPC 201
16 de novembre de 2018

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte
d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol a l’Escala
(Alt Empordà)
314-02276/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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
314-02276/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02277/12 a 31402282/12.
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.
Aquest projecte és un projecte d’obres en sòl urbà, de competència municipal. Per tant, és competència de l’Ajuntament de l’Escala vetllar perquè el projecte
d’obres s’ajusti a dret.
El Departament de Territori i Sostenibilitat va requerir informació a l’Ajuntament de l’Escala sobre aquest projecte. En compliment d’aquest requeriment, l’Ajuntament va informar que ha incoat d’ofici expedient per a l’adopció de les mesures
de restauració de la realitat física alterada i sancionador, així mateix informa que la
Junta de Govern, de data 28 de febrer de 2018, va acordar la suspensió de tramitació
i llicències prevista a l’article 73 del Text refós de la Llei d’urbanisme.
En quant a les possibles reunions per informar sobre el projecte, els Serveis territorials d’urbanisme no n’han rebut cap petició. Si bé, per tractar d’altres temes urbanístics, s’ha reunit, entre d’altres, amb l’IAEDEN - Salvem l’Empordà i el Fòrum
Escala-Empúries.
Pel que fa al Pla Especial d’Ordenació del Parc Arqueològic d’Empúries, actualment està en fase redacció, per part de l’Ajuntament de l’Escala, la seva actualització. La modificació del Pla Especial comporta la suspensió de llicències i haurà
de ser informada pel Departament de Cultura mitjançant la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de Girona.
El Departament de Cultura està redefinint la delimitació del Registre de Béns
Culturals d’Interès Nacional (BCIN), per tal de dotar a la zona d’una major protecció i claredat en els criteris d’actuació, atesa la data de declaració (1931) i el major
coneixement que tenim del jaciment en l’actualitat. En aquest sentit el Departament
està treballant de manera coordinada amb l’Ajuntament de l’Escala per tal que el
nou Pla Especial incorpori les recomanacions que fa el Departament i garantir la
protecció del jaciment.
Tot i la proposta d’actualització del Pla Especial d’Empúries, cal remarcar que
en aquests moments n’hi ha un de vigent que regula els usos i les condicions de
l’edificació. A més, qualsevol obra que s’hagi d’executar en la zona de declaració
del BCIN/Zona Arqueològica d’Empúries ha de ser aprovada pel Departament de
Cultura, mitjançant la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural, per tal d’obtenir
llicència d’obres, independentment del que digui el planejament, que també recull la
necessitat d’informe del Departament.
Pel que fa al patrimoni arqueològic, l’objectiu de l’actualització del Pla Especial és l’adequació a la realitat de les zones de protecció, en coordinació amb la pro-
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posta de redefinició del BCIN del Departament de Cultura i establir una normativa
efectiva.
Barcelona, 8 de novembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat jurídica
del projecte d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol
a l’Escala (Alt Empordà)
314-02277/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02276/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes
per aturar el projecte d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del
Portitxol a l’Escala (Alt Empordà)
314-02278/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02276/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la
Institució Altempordanesa per a la Defensa i l’Estudi de la Natura Salvem l’Empordà per a informar de l’estat del projecte d’ampliació
de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol a l’Escala (Alt Empordà)
314-02279/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02276/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb
el Fòrum Escala-Empúries per a informar de l’estat del projecte
d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol a l’Escala
(Alt Empordà)
314-02280/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02276/12.
1.25.15. Preguntes per escrit

81

BOPC 201
16 de novembre de 2018

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb
l’Ajuntament de l’Escala (Alt Empordà) per a informar de l’estat del
projecte d’ampliació de l’Hostal Empúries a la platja del Portitxol
314-02281/12
Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02276/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de
desenvolupament del Pla Especial d’Ordenació del Parc Arqueològic
d’Empúries
314-02282/12
Proponent: Elisenda Alamany Gutiérrez, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 21218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02276/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
membres del Cos de Mossos d’Esquadra al districte de Ciutat Vella
de Barcelona
314-02283/12
Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02283/12 i 31402285/12, 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 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.
La dotació del cos de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial Ciutat Vella
és de 254 efectius. Aquesta dotació es reforça amb efectius dels serveis regionals i
centrals quan és necessari.
El cos de Mossos d’Esquadra no ha incorporat nous agents des de l’any 2012,
any en el qual es van incorporar els efectius de la darrera promoció d’accés al cos.
Actualment té lloc la segona fase de l’oposició lliure per a l’accés a la categoria
de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra, convocada per Resolució INT/1586/2017, de 6 de juliol i publicada al DOGC núm. 7407, de 7 de juliol de
2017, per cobrir 500 places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de
Mossos d’Esquadra a tot el territori de Catalunya.
Barcelona, 2 de novembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions dels
membres del Cos de Mossos d’Esquadra a Barcelona
314-02284/12
Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02284/12, us
informo del següent:
La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra exerceix les funcions que li
atribueix l’article 12 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.
Les principals funcions són les que fan referència a la seguretat ciutadana:
i. Protegir les persones i els béns.
ii. Mantenir l’ordre públic.
iii. Vigilar i protegir persones, òrgans, edificis, establiments i dependències de
la Generalitat, i garantir el funcionament normal de les instal·lacions i la seguretat
dels usuaris dels serveis.
iv. Vigilar els espais públics.
v. Protegir les manifestacions i mantenir l’ordre en grans concentracions humanes.
vi. Prestar auxili en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, i participar en l’execució dels plans de protecció civil en la forma que sigui determinada
per les lleis.
vii. Prestar auxili en les actuacions en matèria de salvament, si hi és requerit.
viii. Complir, dins les competències de la Generalitat, les funcions de protecció
de la seguretat ciutadana atribuïdes a les forces i els cossos de seguretat per la Llei
orgànica 1/1992.
ix. Prevenir actes delictius.
x. La resta de funcions que li atribueix la legislació vigent.
Barcelona, 2 de novembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu per a no
augmentar els efectius del Cos de Mossos d’Esquadra al districte de
Ciutat Vella de Barcelona
314-02285/12
Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02283/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents
amb funció de patrullatge del Cos de Mossos d’Esquadra
314-02286/12
Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02286/12, us
informo del següent:
En general, es pot dir que tots els agents del Cos de Mossos d’Esquadra realitzen
funcions de patrullatge, ja que forma part de les tasques més bàsiques inherents a la
funció policial. Així, des de les unitats de seguretat ciutadana que realitzen directament tasques de patrullatge pròpiament dites, fins a les unitats d’investigació mentre
es desplacen pel territori, qualsevol agent que es troba en servei realitza patrullatge,
ja sigui estàtic (per exemple, vigilància de béns) o dinàmic (in itinere).
Els efectius que expressament tenen assignat el patrullatge com un servei específic a acomplir dins el seu planejament horari són els de les unitats de seguretat ciutadana i les de trànsit. A data 3 d’octubre de 2018 aquest nombre d’efectius és de 8.735.
Barcelona, 2 de novembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
convocatòria de places per al Cos de Mossos d’Esquadra
314-02287/12
Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02287/12 i 31402288/12, 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 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 passat 6 de setembre de 2018 es va reunir la Junta de Seguretat de Catalunya,
en la qual es va proposar l’inici dels tràmits per convocar dues noves promocions
d’accés al cos de Mossos d’Esquadra, de 750 noves places cada una en els dos propers cursos; d’aquesta manera es completarà la xifra de 18.600 efectius acordada a
la Junta de Seguretat del 2006.
Pel que fa al nombre d’agents que seran destinats al districte de Ciutat Vella,
aquesta qüestió resta encara per determinar atès que la distribució d’efectius es fa
atenent a criteris d’oportunitat i eficiència. Per tant, fins que la proposta d’incorporació de nous membres no sigui una realitat, no es disposarà d’aquesta dada.
Barcelona, 2 de novembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents
previstos amb destinació al districte de Ciutat Vella de Barcelona en
la futura convocatòria de places per al Cos de Mossos d’Esquadra
314-02288/12
Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02287/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge
del president de la Generalitat a Waterloo (Bèlgica) del 27 d’agost de
2018
314-02338/12
Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 conjunta a les preguntes escrites, amb número de
tramitació: 314-02338/12 a 314-02346/12, ambdues incloses, us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Oficina del President.
Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i,
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Barcelona, 5 de novembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència
Annex

En resposta a les preguntes escrites que formula l’Il·ltre diputat en relació amb el
viatge del president de la Generalitat a Waterloo (Bèlgica) el 27 d’agost de 2018, us
informo del següent:
En el quadre annex es detallen les dades requerides sobre el viatge.
Diversos mitjans van fer la cobertura informativa dels actes, els costos de la qual
no van ser assumits per la Generalitat de Catalunya.
Per conèixer els temes tractats durant aquesta trobada, poden consultar la nota
de premsa al següent enllaç:
http://www.president.cat/pres_gov/AppJava/president/actualitat/noticies/307690/
president-torra-error-fiscalia-investigui-mossos-involucrant-conflicte-politic.html?mode=static
Josep Rius i Alcaraz, director
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Quim
Torra i Pla

Nom i
cognoms

Inici
viatge

Molt
26/8/2018
Honorable
President

Càrrec

Destinació Motiu Agenda

Comitiva

27/8/2018 Brussel·les Viatge Entrevista amb Director de l’Oficina del
(Bèlgica)
oficial El Punt Avui
President, Cap del Gabinet
de la Comunicació,
Reunió amb
Responsable Oficina
el president
Expresident Puigdemont,
Puigdemont
4 escortes (mossos
d’esquadra)

Fi
viatge

1.098,78 €

1.504,00 €

3.772,47 €

Dietes i
Hotels i
Transport
manutenció allotjament

Especificació
altres
despeses
1.496,63 € Lloguer sala

Altres
despeses
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els assumptes
tractats en la reunió del president de la Generalitat amb l’expresident
Carles Puigdemont a Waterloo (Bèlgica) el 27 d’agost de 2018
314-02339/12
Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02338/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que
han acompanyat el president de la Generalitat en el viatge a Waterloo
(Bèlgica) el 27 d’agost de 2018
314-02340/12
Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02338/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes
que han acompanyat el president de la Generalitat durant el viatge
a Waterloo (Bèlgica) el 27 d’agost de 2018 i sobre el cost total en
concepte de desplaçament
314-02341/12
Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02338/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge
del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Waterloo
(Bèlgica) el 27 d’agost de 2018 en concepte de desplaçament
314-02342/12
Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02338/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge
del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Waterloo
(Bèlgica) el 27 d’agost de 2018 en concepte de pernoctació i sobre
les característiques dels establiments hotelers
314-02343/12
Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02338/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge
del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Waterloo
(Bèlgica) el 27 d’agost de 2018 en concepte de manutenció
314-02344/12
Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02338/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge
del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Waterloo
(Bèlgica) el 27 d’agost de 2018 en concepte de desplaçaments durant
l’estada i sobre les característiques del viatge
314-02345/12
Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02338/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament del
lloguer de les dependències de l’hotel on ha tingut lloc la reunió
entre el president de la Generalitat i l’expresident Carles Puigdemont
durant el viatge a Waterloo (Bèlgica) el 27 d’agost de 2018
314-02346/12
Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02338/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la substitució en
funcions del director gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques
314-02402/12
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 de 314-02402/12 a
314-02406/12 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.
El Consell d’Administració del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), el
president del SEM i el director del Servei Català de la Salut (CatSalut) van decidir
la substitució en funcions del lloc vacant de gerent del SEM, un cop va deixar el
càrrec Joan Sala Sanjaume, fins a la incorporació d’un nou gerent.
Es va dur a terme un procés selectiu que va comportar la publicació d’un anunci
que indicava les responsabilitats i els requeriments del lloc de treball. Un cop recollides les candidatures interessades, es va procedir a escollir l’aspirant més idoni
per al càrrec.
El Consell d’Administració del SEM va nomenar Antoni Encinas com a nou gerent del SEM el mes d’octubre de 2018.
Barcelona, 6 de novembre de 2018
La consellera de Salut
Per delegació (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC núm. 7717, de
2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la temporalitat
de la substitució en funcions del director gerent del Sistema
d’Emergències Mèdiques
314-02403/12
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02402/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’elegir el
director gerent del Servei d’Emergències Mèdiques
314-02404/12
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02402/12.
Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repetició del
procés obert i àmpliament publicitat per a l’elecció del director
gerent del Servei d’Emergències Mèdiques
314-02405/12
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02402/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per
a elegir el màxim responsable del Servei d’Emergències Mèdiques
314-02406/12
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02402/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució i el
cost de la publicitat institucional de la Generalitat per a les festes de
la Mercè i de Santa Tecla
314-02422/12
Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02422/12 us informo del següent:
En document annex s’adjunta la informació sol·licitada.
Barcelona, 5 de novembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

1.25.15. Preguntes per escrit

90

BOPC 201
16 de novembre de 2018

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què
l’Agència Tributària de Catalunya va iniciar els procediments per a
recaptar l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats als bars i restaurants per l’ocupació de la via pública
314-02429/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02429/12 i 31402433/12 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.
La subjecció d’aquest fet imposable es preveu expressament als articles 7.1.B i
13.2 del Real Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
L’article 131.1 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic estableix l’obligació formal de subministrament
d’informació a favor de l’Agència Tributària de Catalunya per a les administracions
públiques que atorguin concessions administratives, actes i negocis administratius,
sigui quina sigui la seva modalitat o denominació, pels quals, com a conseqüència
de l’atorgament de facultats de gestió de serveis públics o de l’atribució de l’ús privatiu o de l’aprofitament especial de béns de domini públic o ús públic, s’origini un
desplaçament patrimonial a favor dels particulars.
El pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques
tributàries, publicat a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya conté
entre les mesures de control d’activitats o operacions vinculades a sectors específics
una mesura de control tributari, detecció i correcció del frau, consistent en el control
en relació a les concessions administratives i figures assimilades (mesura 3.b.1.3).
Igualment, entre les mesures per a la implicació social en la prevenció i reducció del
frau, conté una mesura per a l’augment de la col·laboració i coordinació interadministrativa, consistent en el subministrament d’informació de diferents administratives (mesura 3.c.2.2), que cita expressament, a títol d’exemple, l’accés a les dades de
les concessions administratives atorgades pels Ajuntaments.
D’altra banda, la Resolució VEH/406/2018, d’1 de març, per la qual es dona publicitat als criteris generals del Pla de control tributari de l’Agència Tributària de Catalunya per a l’any 2018, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) núm. 7576 de data 12.3.2018, conté entre els criteris d’actuació prioritària en
relació amb l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats:
«El control i revisió del compliment de les obligacions tributàries derivades dels
expedients relatius a les concessions administratives o negocis jurídics que impliquin atorgament de facultats de gestió de serveis públics o atribució d’ús privatiu o
aprofitament especial de domini o ús públic, i procedir a la regularització de la situació tributària del concessionari o beneficiari si correspon.»
L’Agència Tributària de Catalunya realitza actuacions de control en relació amb
les concessions i figures assimilades, la subjecció de les quals preveuen expressament els articles 7.1.B i 13.2 del Real Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre,
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pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
A més, els serveis d’informació i assistència, tant de forma presencial com telefònica i a través de la informació i guies pràctiques de tributació publicades a la seu
electrònica de l’Agència, informa els obligats tributaris del règim de tributació de les
concessions administratives i actes equiparables.
Barcelona, 5 de novembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recaptació
en altres comunitats autònomes de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats als bars i restaurants per
l’ocupació de la via pública
314-02433/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02429/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat
per l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats als bars i restaurants per l’ocupació de la via pública
els darrers cinc anys
314-02434/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

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 314-02434/12 i
314-02437/12 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.
Pel que fa a la recaptació, no es disposa de dades limitades a terrasses de bars i
restaurants, atès que les tarifes corresponents a concessions administratives i actes i
negocis administratius assimilats, no arriben a aquest nivell de desglossament. Les
tarifes vigents són:
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Fet imposable

ANE

Concessions administratives: actes i negocis

CEB

Concessions administratives: explotació de béns

CEO

Concessions administratives: Execució d’obres

CES

Concessions administratives: Explotació de serveis
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La previsió pressupostària de recaptació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats per a l’exercici 2018 és de 2.008.995.975,40 euros, existint un desglossament d’aquesta previsió per les modalitats de transmissions
patrimonials (1.518.774.685,78 euros), actes jurídics documentats (479.710.807,38
euros) i operacions societàries (10.810.482,24 euros).
El nivell de desglossament de les previsions no arriba al detall corresponent a
una tarifa concreta com es la de concessions i actes i negocis administratius.
Per altra banda, la meritació de l’impost no es notifica al contribuent ja que el
règim d’autoliquidació és obligatori en l’impost sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats, sent el termini de presentació voluntària d’un mes a
comptar des de la data de l’atorgament.
D’altra banda, l’Agència s’assabenta de l’atorgament de concessions i actes o negocis administratius assimilats sotmesos a tributació mitjançant el subministrament
d’informació dels diferents ajuntaments, establert de forma obligatòria per l’art.
131.1 de la Llei 2/2014. Encreuada aquesta informació amb les dades corresponents
a les autoliquidacions presentades voluntàriament pels contribuents, requereix els
no declarants.
Són susceptibles de pagar aquest impost les transmissions patrimonials que determina l’article 7.1.B i 13.2 del Real Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
Barcelona, 5 de novembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’establiments que han de pagar l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats per l’ocupació de la via
pública
314-02437/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 20944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02434/12.
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25.

Preguntes al Govern

2.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
raons per les quals es va introduir publicitat sobre l’activitat «Cims
per la llibertat» en la informació de les xarxes socials del Meteocat el
13 d’octubre de 2018
311-00626/12
RETIRADA
Reg. 20224 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 09.11.2018

Retirada: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el
conseller de Territori va autoritzar publicitat sobre l’activitat «Cims
per la llibertat» en la informació de les xarxes socials del Meteocat el
13 d’octubre de 2018
311-00627/12
RETIRADA
Reg. 20225 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 09.11.2018

Retirada: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el
conseller de Territori autoritzarà publicitat de qualsevol acte públic a
partir d’ara
311-00628/12
RETIRADA
Reg. 20226 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 09.11.2018

Retirada: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
criteris del Meteocat per a introduir publicitat en els seus missatges
a les xarxes socials
311-00629/12
RETIRADA
Reg. 20227 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 09.11.2018

Retirada: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units.
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311-00630/12
RETIRADA
Reg. 20228 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 09.11.2018

Retirada: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units.
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3.

Tramitacions en curs

3.25.

Preguntes al Govern

3.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
raons per les quals es va introduir publicitat de l’activitat Cims per la
Llibertat en la informació de les xarxes socials del Meteocat
311-00702/12
ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20229 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat,
12.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant
la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines són les raons per les quals, en la informació meteorològica de les xarxes socials del Meteocat –organisme de la Generalitat de Catalunya– del dia 13
d’octubre de 2018, es va introduir publicitat partidista sobre l’activitat «Cims per la
Llibertat»?
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el
conseller de Territori i Sostenibilitat va autoritzar la introducció de
publicitat de l’activitat Cims per la Llibertat en la informació de les
xarxes socials del Meteocat
311-00703/12
ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20230 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat,
12.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant
la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Va autoritzar el conseller de Territori, departament del qual depèn el Meteo-cat,
la introducció de publicitat partidista sobre l’activitat «Cims per la Llibertat»?
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units
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311-00704/12
ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20231 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat,
12.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant
la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Autoritzarà el conseller a partir d’ara que en les xarxes socials del Meteocat
es faci publicitat de qualsevol acte públic organitzat per entitats cíviques, socials o
polítiques, sigui quina sigui l’activitat que s’organitzi?
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
criteris del Meteocat per a introduir publicitat en els seus missatges
a les xarxes socials
311-00705/12
ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20232 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat,
12.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant
la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins són els criteris que utilitza el Meteocat per a introduir publicitat en els
seus missatges a les xarxes socials?
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el
Meteocat patrocina activitats socials o polítiques
311-00706/12
ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20233 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat,
12.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament,
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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:
– Ha decidit el Meteocat esponsoritzar altres activitats de tipus social o polític,
o n’ha informat sobre la meteorologia relativa a d’altres actes i manifestacions cíviques, socials o polítiques?
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
compliment de l’acord per a l’adquisició de vehicles de baixes
emissions
311-00737/12
ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 20754 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 09.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori

Alfonso Sánchez Fisac, 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.
El 3 de gener de 2017 el Govern de la Generalitat va acordar l’adquisició de vehicles de baixes emissions i altres aspectes per a la millora ambiental de les flotes
de vehicles prioritzant en primer terme els elèctrics i, en segon, depenent del tipus
de recorregut, els híbrids o de gas (bifuel de gasolina).
L’objectiu era doblar el percentatge de matriculacions de vehicles de baixes emissions per part de l’Administració Catalana respecte al percentatge global de Catalunya, que es trobava al voltant del 3%.
El Govern instava a les administracions públiques a adquirir vehicles nets. Es
tractava d’una mesura per ambientalitzar les flotes a través de la compra pública verda i contribuir a la millora de la qualitat de l’aire. L’objectiu de l’Acord del Govern
era incrementar el nombre de vehicles de baixes emissions i per això era necessari
un canvi tant en la gestió de les flotes com en el protocol de decisió en l’adquisició
de vehicles.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el grau de compliment assolit per l’acord de Govern sobre l’adquisició
de vehicles de baixes emissions i altres aspectes per la millora ambiental de les flotes de vehicles?
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputat GP Cs
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311-00738/12
ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 20755 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 09.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori

Alfonso Sánchez Fisac, 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.
El 3 de gener de 2017 el Govern de la Generalitat va acordar l’adquisició de vehicles de baixes emissions i altres aspectes per a la millora ambiental de les flotes
de vehicles prioritzant en primer terme els elèctrics i, en segon, depenent del tipus
de recorregut, els híbrids o de gas (bifuel de gasolina).
L’objectiu era doblar el percentatge de matriculacions de vehicles de baixes emissions per part de l’Administració Catalana respecte al percentatge global de Catalunya, que es trobava al voltant del 3%.
El Govern instava a les administracions públiques a adquirir vehicles nets. Es
tractava d’una mesura per ambientalitzar les flotes a través de la compra pública verda i contribuir a la millora de la qualitat de l’aire. L’objectiu de l’Acord del Govern
era incrementar el nombre de vehicles de baixes emissions i per això era necessari
un canvi tant en la gestió de les flotes com en el protocol de decisió en l’adquisició
de vehicles.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Com a mesura per impulsar la compra de vehicles elèctrics, el Govern té pensat
establir bonificacions especials o incentius fiscals?
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data
en què es va sol·licitar l’autorització per a celebrar l’acte del col·lectiu
Sant Pau per la Democràcia del 5 d’octubre de 2018
311-00739/12
ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 20756 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut

Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
El patronato del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau está gestionado a través de
una fundación participada de forma mayoritaria por la Generalitat de Cataluña. La
Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de acuerdo
con su carta fundacional, tiene por objeto la prestación de servicios médicos sanitarios e incrementar la salud de los ciudadanos.
El colectivo autodenominado Sant Pau per la Democràcia (SPxD) anunció para
el viernes día 5 de octubre de 2018 un acto político en la Sala de Actos del Hospital
de Sant Pau en el que se reivindicaron los actos ilegales cometidos el día 1 de octubre de 2017, con la participación de Roger Español, un ciudadano imputado por
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agredir a agentes de la Policía Nacional, y la mujer de Jordi Cuixart, encarcelado de
forma preventiva a la espera de juicio por la comisión de delitos muy graves contra
el ordenamiento constitucional y la democracia.
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es de tercer nivel. Para la protección de
los pacientes hospitalarios existen unos requerimientos normativos que sirven para
garantizar las condiciones de confort acústico y ambiental que permiten la recuperación sin sobresaltos de los pacientes. El buen juicio y la responsabilidad parece
indicar que sus instalaciones no son un lugar indicado para la celebración de actos
políticos de marcado carácter partidista, con una temática ajena a las propias de las
actividades hospitalarias, y que fácilmente pueden provocar la exaltación tanto de
los promotores de dicho acto como de los pacientes que no tienen por qué verse violentados por la irrupción de un colectivo que acude a hacer exaltaciones partidistas
que les podrán disturbar no sólo por la naturaleza de las reivindicaciones que se van
a proferir, sino también por el formato del acto en el que los propios convocantes ya
anuncian que tienen pensado clausurarlo con cánticos grupales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿En qué fecha se solicitó autorización para celebrar el acto anteriormente comentado? ¿Qué entidad, asociación o persona física solicitó dicha autorización?
Palacio del Parlamento, 25 de octubre de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
responsable d’haver autoritzat la celebració de l’acte del col·lectiu
Sant Pau per la Democràcia del 5 d’octubre de 2018
311-00740/12
ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 20757 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut

Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
El patronato del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau está gestionado a través de
una fundación participada de forma mayoritaria por la Generalitat de Cataluña. La
Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de acuerdo
con su carta fundacional, tiene por objeto la prestación de servicios médicos sanitarios e incrementar la salud de los ciudadanos.
El colectivo autodenominado Sant Pau per la Democràcia (SPxD) anunció para
el viernes día 5 de octubre de 2018 un acto político en la Sala de Actos del Hospital
de Sant Pau en el que se reivindicaron los actos ilegales cometidos el día 1 de octubre de 2017, con la participación de Roger Español, un ciudadano imputado por
agredir a agentes de la Policía Nacional, y la mujer de Jordi Cuixart, encarcelado de
forma preventiva a la espera de juicio por la comisión de delitos muy graves contra
el ordenamiento constitucional y la democracia.
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es de tercer nivel. Para la protección de
los pacientes hospitalarios existen unos requerimientos normativos que sirven para
garantizar las condiciones de confort acústico y ambiental que permiten la recuperación sin sobresaltos de los pacientes. El buen juicio y la responsabilidad parece
indicar que sus instalaciones no son un lugar indicado para la celebración de actos
políticos de marcado carácter partidista, con una temática ajena a las propias de las
actividades hospitalarias, y que fácilmente pueden provocar la exaltación tanto de
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los promotores de dicho acto como de los pacientes que no tienen por qué verse violentados por la irrupción de un colectivo que acude a hacer exaltaciones partidistas
que les podrán disturbar no sólo por la naturaleza de las reivindicaciones que se van
a proferir, sino también por el formato del acto en el que los propios convocantes ya
anuncian que tienen pensado clausurarlo con cánticos grupales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Quién ha autorizado que el acto anteriormente comentado se celebre en la
Sala de Actos del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau?
Palacio del Parlamento, 25 de octubre de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
responsable d’haver autoritzat la presència de treballadors en la
celebració de l’acte del col·lectiu Sant Pau per la Democràcia del 5
d’octubre de 2018
311-00741/12
ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 20758 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut

Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
El patronato del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau está gestionado a través de
una fundación participada de forma mayoritaria por la Generalitat de Cataluña. La
Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de acuerdo
con su carta fundacional, tiene por objeto la prestación de servicios médicos sanitarios e incrementar la salud de los ciudadanos.
El colectivo autodenominado Sant Pau per la Democràcia (SPxD) anunció para
el viernes día 5 de octubre de 2018 un acto político en la Sala de Actos del Hospital
de Sant Pau en el que se reivindicaron los actos ilegales cometidos el día 1 de octubre de 2017, con la participación de Roger Español, un ciudadano imputado por
agredir a agentes de la Policía Nacional, y la mujer de Jordi Cuixart, encarcelado de
forma preventiva a la espera de juicio por la comisión de delitos muy graves contra
el ordenamiento constitucional y la democracia.
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es de tercer nivel. Para la protección de
los pacientes hospitalarios existen unos requerimientos normativos que sir-ven para
garantizar las condiciones de confort acústico y ambiental que permiten la recuperación sin sobresaltos de los pacientes. El buen juicio y la responsabilidad parece
indicar que sus instalaciones no son un lugar indicado para la celebración de actos
políticos de marcado carácter partidista, con una temática ajena a las propias de las
actividades hospitalarias, y que fácilmente pueden provocar la exaltación tanto de
los promotores de dicho acto como de los pacientes que no tienen por qué verse violentados por la irrupción de un colectivo que acude a hacer exaltaciones partidistas
que les podrán disturbar no sólo por la naturaleza de las reivindicaciones que se van
a proferir, sino también por el formato del acto en el que los propios convocantes ya
anuncian que tienen pensado clausurarlo con cánticos grupales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
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– ¿Quién ha autorizado la asistencia de trabajadores en horario asistencial y qué
medidas se han tomado para garantizar la atención a los pacientes mientras estos
asisten al acto?
Palacio del Parlamento, 25 de octubre de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
normativa per a justificar l’autorització de la celebració de l’acte del
col·lectiu Sant Pau per la Democràcia del 5 d’octubre de 2018
311-00742/12
ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 20759 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut

Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
El patronato del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau está gestionado a través de
una fundación participada de forma mayoritaria por la Generalitat de Cataluña. La
Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de acuerdo
con su carta fundacional, tiene por objeto la prestación de servicios médicos sanitarios e incrementar la salud de los ciudadanos.
El colectivo autodenominado Sant Pau per la Democràcia (SPxD) anunció para
el viernes día 5 de octubre de 2018 un acto político en la Sala de Actos del Hospital
de Sant Pau en el que se reivindicaron los actos ilegales cometidos el día 1 de octubre de 2017, con la participación de Roger Español, un ciudadano imputado por
agredir a agentes de la Policía Nacional, y la mujer de Jordi Cuixart, encarcelado de
forma preventiva a la espera de juicio por la comisión de delitos muy graves contra
el ordenamiento constitucional y la democracia.
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es de tercer nivel. Para la protección de
los pacientes hospitalarios existen unos requerimientos normativos que sirven para
garantizar las condiciones de confort acústico y ambiental que permiten la recuperación sin sobresaltos de los pacientes. El buen juicio y la responsabilidad parece
indicar que sus instalaciones no son un lugar indicado para la celebración de actos
políticos de marcado carácter partidista, con una temática ajena a las propias de las
actividades hospitalarias, y que fácilmente pueden provocar la exaltación tanto de
los promotores de dicho acto como de los pacientes que no tienen por qué verse violentados por la irrupción de un colectivo que acude a hacer exaltaciones partidistas
que les podrán disturbar no sólo por la naturaleza de las reivindicaciones que se van
a proferir, sino también por el formato del acto en el que los propios convocantes ya
anuncian que tienen pensado clausurarlo con cánticos grupales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿En base a qué norma o reglamento se ha autorizado? ¿Cuáles han sido las condiciones impuestas para poder llevarlo a cabo?
Palacio del Parlamento, 26 de octubre de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

3.25.10. Preguntes orals en comissió

102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures adoptades per a garantir la tranquil·litat dels pacients
durant la celebració de l’acte del col·lectiu Sant Pau per la
Democràcia del 5 d’octubre de 2018

BOPC 201
16 de novembre de 2018

311-00743/12
ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 20760 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut

Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
El patronato del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau está gestionado a través de
una fundación participada de forma mayoritaria por la Generalitat de Cataluña. La
Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de acuerdo
con su carta fundacional, tiene por objeto la prestación de servicios médicos sanitarios e incrementar la salud de los ciudadanos.
El colectivo autodenominado Sant Pau per la Democràcia (SPxD) anunció para
el viernes día 5 de octubre de 2018 un acto político en la Sala de Actos del Hospital
de Sant Pau en el que se reivindicaron los actos ilegales cometidos el día 1 de octubre de 2017, con la participación de Roger Español, un ciudadano imputado por
agredir a agentes de la Policía Nacional, y la mujer de Jordi Cuixart, encarcelado de
forma preventiva a la espera de juicio por la comisión de delitos muy graves contra
el ordenamiento constitucional y la democracia.
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es de tercer nivel. Para la protección de
los pacientes hospitalarios existen unos requerimientos normativos que sirven para
garantizar las condiciones de confort acústico y ambiental que permiten la recuperación sin sobresaltos de los pacientes. El buen juicio y la responsabilidad parece
indicar que sus instalaciones no son un lugar indicado para la celebración de actos
políticos de marcado carácter partidista, con una temática ajena a las propias de las
actividades hospitalarias, y que fácilmente pueden provocar la exaltación tanto de
los promotores de dicho acto como de los pacientes que no tienen por qué verse violentados por la irrupción de un colectivo que acude a hacer exaltaciones partidistas
que les podrán disturbar no sólo por la naturaleza de las reivindicaciones que se van
a proferir, sino también por el formato del acto en el que los propios convocantes ya
anuncian que tienen pensado clausurarlo con cánticos grupales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué medidas de prevención y protección ha provisionado el Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau para evitar que se ponga en riesgo la tranquilidad de los pacientes hospitalarios y sus familiares?
Palacio del Parlamento, 26 de octubre de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

3.25.10. Preguntes orals en comissió

103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures adoptades per a garantir la seguretat dels pacients i dels
treballadors contraris a la celebració de l’acte del col·lectiu Sant Pau
per la Democràcia del 5 d’octubre de 2018

BOPC 201
16 de novembre de 2018

311-00744/12
ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 20761 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut

Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
El patronato del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau está gestionado a través de
una fundación participada de forma mayoritaria por la Generalitat de Cataluña. La
Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de acuerdo
con su carta fundacional, tiene por objeto la prestación de servicios médicos sanitarios e incrementar la salud de los ciudadanos.
El colectivo autodenominado Sant Pau per la Democràcia (SPxD) anunció para
el viernes día 5 de octubre de 2018 un acto político en la Sala de Actos del Hospital
de Sant Pau en el que se reivindicaron los actos ilegales cometidos el día 1 de octubre de 2017, con la participación de Roger Español, un ciudadano imputado por
agredir a agentes de la Policía Nacional, y la mujer de Jordi Cuixart, encarcelado de
forma preventiva a la espera de juicio por la comisión de delitos muy graves contra
el ordenamiento constitucional y la democracia.
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es de tercer nivel. Para la protección de
los pacientes hospitalarios existen unos requerimientos normativos que sirven para
garantizar las condiciones de confort acústico y ambiental que permiten la recuperación sin sobresaltos de los pacientes. El buen juicio y la responsabilidad parece
indicar que sus instalaciones no son un lugar indicado para la celebración de actos
políticos de marcado carácter partidista, con una temática ajena a las propias de las
actividades hospitalarias, y que fácilmente pueden provocar la exaltación tanto de
los promotores de dicho acto como de los pacientes que no tienen por qué verse violentados por la irrupción de un colectivo que acude a hacer exaltaciones partidistas
que les podrán disturbar no sólo por la naturaleza de las reivindicaciones que se van
a proferir, sino también por el formato del acto en el que los propios convocantes ya
anuncian que tienen pensado clausurarlo con cánticos grupales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué medidas de seguridad se han tomado para garantizar que la celebración
del acto no comporte riesgos para la seguridad e indemnidad de usuarios o trabajadores disconformes con el uso de instalaciones sanitarias públicas para un uso político y ajeno a la sanidad?
Palacio del Parlamento, 26 de octubre de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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311-00745/12
ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 20762 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut

Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
El patronato del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau está gestionado a través de
una fundación participada de forma mayoritaria por la Generalitat de Cataluña. La
Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de acuerdo
con su carta fundacional, tiene por objeto la prestación de servicios médicos sanitarios e incrementar la salud de los ciudadanos.
El colectivo autodenominado Sant Pau per la Democràcia (SPxD) anunció para
el viernes día 5 de octubre de 2018 un acto político en la Sala de Actos del Hospital
de Sant Pau en el que se reivindicaron los actos ilegales cometidos el día 1 de octubre de 2017, con la participación de Roger Español, un ciudadano imputado por
agredir a agentes de la Policía Nacional, y la mujer de Jordi Cuixart, encarcelado de
forma preventiva a la espera de juicio por la comisión de delitos muy graves contra
el ordenamiento constitucional y la democracia.
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es de tercer nivel. Para la protección de
los pacientes hospitalarios existen unos requerimientos normativos que sirven para
garantizar las condiciones de confort acústico y ambiental que permiten la recuperación sin sobresaltos de los pacientes. El buen juicio y la responsabilidad parece
indicar que sus instalaciones no son un lugar indicado para la celebración de actos
políticos de marcado carácter partidista, con una temática ajena a las propias de las
actividades hospitalarias, y que fácilmente pueden provocar la exaltación tanto de
los promotores de dicho acto como de los pacientes que no tienen por qué verse violentados por la irrupción de un colectivo que acude a hacer exaltaciones partidistas
que les podrán disturbar no sólo por la naturaleza de las reivindicaciones que se van
a proferir, sino también por el formato del acto en el que los propios convocantes ya
anuncian que tienen pensado clausurarlo con cánticos grupales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuántos actos de naturaleza similar se han celebrado con anterioridad? ¿Quiénes fueron sus organizadores? ¿En qué fechas fueron celebrados?
Palacio del Parlamento, 30 de octubre de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat
del vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República» amb el primer
paràgraf de l’article 4 de la Llei 18/2000, per la qual es regula la
publicitat institucional
314-02745/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El Govern de la Generalitat ha difós una campanya de publicitat institucional,
amb un vídeo de 4:14 minuts de durada, titulat «De l’1-O al Consell per la República». Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Atès que l’article 4 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula
la publicitat institucional, estableix com a principis que han de regir la publicitat institucional que aquesta respecti les disposicions establertes sobre publicitat, sobretot
quant a publicitat enganyosa, deslleial, subliminar i encoberta, i també els principis
del codi de conducta que el propi article desgrana a continuació, considera el Govern de la Generalitat que el contingut i to del vídeo titulat «De l’1-O al Consell per
la República» és compatible amb allò establert al primer paràgraf de l’article 4 de
la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional?
Amb quins arguments?
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del
vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.a de
la Llei 18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional
314-02746/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20545 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El Govern de la Generalitat ha difós una campanya de publicitat institucional,
amb un vídeo de 4:14 minuts de durada, titulat «De l’1-O al Consell per la República». Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– L’apartat a de l’article 4 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es
regula la publicitat institucional, estableix com un dels principis del codi de conducta que ha de regir la publicitat institucional «La utilització no partidista de la publicitat institucional: cap comunicació publicitària institucional no ha d’ésser partidista, ni tenir punts de similitud amb la publicitat que dugui a terme cap partit polític
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per a la seva pròpia imatge o la captació d’afiliats. Sempre cal desmarcar clarament
la publicitat institucional de la propaganda política. En aquest sentit, s’ha d’evitar la
confusió i la coincidència de les campanyes institucionals amb les campanyes electorals, amb l’excepció de les campanyes institucionals referides al mateix procés
electoral». Considera el Govern de la Generalitat que el contingut i to del vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República» és compatible amb allò establert en
l’apartat a de l’article 4 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula
la publicitat institucional? Amb quins arguments?
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del
vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.c de
la Llei 18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional
314-02747/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El Govern de la Generalitat ha difós una campanya de publicitat institucional,
amb un vídeo de 4:14 minuts de durada, titulat «De l’1-O al Consell per la República». Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– L’apartat c de l’article 4 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es
regula la publicitat institucional, estableix com un dels principis del codi de conducta que ha de regir la publicitat institucional «El respecte a la legalitat i a l’ordenament constitucional: la publicitat institucional ha de respectar la legalitat vigent i,
d’una manera especial, els valors, els drets i els principis que inspiren l’ordenament
constitucional». Considera el Govern de la Generalitat que el contingut i to del vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República» és compatible amb allò establert
en l’apartat c de l’article 4 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional? Amb quins arguments?
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del
vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.d de
la Llei 18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional
314-02748/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El Govern de la Generalitat ha difós una campanya de publicitat institucional,
amb un vídeo de 4:14 minuts de durada, titulat «De l’1-O al Consell per la República». Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– L’apartat d de l’article 4 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es
regula la publicitat institucional, estableix com un dels principis del codi de conducta que ha de regir la publicitat institucional «La veracitat: els anuncis institucionals
han d’ésser clars i complets. La publicitat institucional no ha de portar a conclusions
errònies, ni per ambigüitat, per inexactitud de dades o per omissió ni per altres circumstàncies». Considera el Govern de la Generalitat que el contingut i to del vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República» és compatible amb allò establert
en l’apartat d de l’article 4 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional? Amb quins arguments?
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del
vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.l de
la Llei 18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional
314-02749/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El Govern de la Generalitat ha difós una campanya de publicitat institucional,
amb un vídeo de 4:14 minuts de durada, titulat «De l’1-O al Consell per la República». Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– L’apartat l de l’article 4 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional, estableix com un dels principis del codi de conducta
que ha de regir la publicitat institucional «La denigració: en la publicitat institucional no s’ha de denigrar, implícitament o explícitament, altres institucions, empreses
o persones». Considera el Govern de la Generalitat que el contingut i to del vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República» és compatible amb allò establert en
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l’apartat l de l’article 4 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula
la publicitat institucional? Amb quins arguments?
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha consultat la
Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional amb relació a la
campanya institucional, l’elaboració o la difusió del vídeo titulat «De
l’1-O al Consell per la República»
314-02750/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El Govern de la Generalitat ha difós una campanya de publicitat institucional,
amb un vídeo de 4:14 minuts de durada, titulat «De l’1-O al Consell per la República». Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– El primer paràgraf de l’article 6 de la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la
qual es regula la publicitat institucional, estableix que «La Comissió Assessora sobre
la Publicitat Institucional, creada pel Decret 289/1997, de l’11 de novembre, ha de
garantir que la publicitat institucional serveixi amb objectivitat els interessos generals i s’adeqüi als principis d’aquesta Llei, amb plena subjecció als criteris d’eficiència i economia». D’altra banda, el segon paràgraf de l’esmentat article 6 de la Llei
estableix que «La Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional ha d’informar
i assessorar les administracions de Catalunya en les consultes que li formulin relacionades amb la publicitat institucional i, en aquest sentit, ha d’emetre informe amb
relació als aspectes d’aquesta Llei sobre les campanyes institucionals d’abast general». Per al disseny de la campanya institucional en la que s’emmarca el vídeo titulat
«De l’1-O al Consell per la República», o per a l’elaboració i difusió del vídeo en si
mateix, ha consultat el Govern de la Generalitat a la Comissió Assessora sobre la
Publicitat Institucional? Si la resposta és afirmativa, quines consultes s’han formulat, amb quin contingut, en quina data, i quina ha estat la resposta de la Comissió
Assessora sobre la Publicitat Institucional, i en quina data l’ha facilitat al Govern? Si
la resposta és negativa, per quines raons no ha consultat el Govern a la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional sobre aquesta campanya institucional d’abast
general que relativa a la presentació de l’ens anomenat «Consell per la República», i
dins la qual s’emmarca el vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República»? Existeix algun informe de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional, responent a consultes del Govern o emès d’ofici, que contingui recomanacions o assessorament relatius a la campanya institucional endegada pel Govern de la Generalitat
amb motiu de la presentació de l’ens anomenat «Consell per la República», dins la
qual s’emmarca el vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República»? Si és així,
en quina data es va emetre i en quina data s’ha lliurat al Govern?
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de la
campanya institucional de presentació del Consell per la República
en què s’emmarca el vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la
República»
314-02751/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El Govern de la Generalitat ha difós una campanya de publicitat institucional,
amb un vídeo de 4:14 minuts de durada, titulat «De l’1-O al Consell per la República». Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin ha estat el cost total per a la Generalitat de Catalunya de la campanya de
publicitat institucional amb ocasió de la presentació de l’ens anomenat «Consell per
la República», en la que s’emmarca el vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República», en còmput global i desglossat per cada concepte?
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de mitjans
de comunicació o xarxes socials en què s’ha inserit publicitat de la
campanya institucional de presentació del Consell per la República
en què s’emmarca el vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la
República»
314-02752/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El Govern de la Generalitat ha difós una campanya de publicitat institucional,
amb un vídeo de 4:14 minuts de durada, titulat «De l’1-O al Consell per la República». Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– A quins mitjans de comunicació o xarxes socials s’ha inserit la campanya de
publicitat institucional de la Generalitat de Catalunya amb ocasió de la presentació
de l’ens anomenat «Consell per la República», o el vídeo titulat «De l’1-O al Consell
per la República», i quin ha estat el cost de la inserció per cadascun dels mitjans de
comunicació o xarxes socials que l’hagin difós?
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de
l’acte de presentació del Consell per la República celebrat al Saló de
Sant Jordi del Palau de la Generalitat el 29 d’octubre de 2018
314-02753/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El Govern de la Generalitat ha difós una campanya de publicitat institucional,
amb un vídeo de 4:14 minuts de durada, titulat «De l’1-O al Consell per la República». Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin ha estat el cost total per a la Generalitat de Catalunya de l’acte de presentació de l’ens anomenat «Consell per la República», celebrat al Saló Sant Jordi
del Palau de la Generalitat el proppassat 29 d’octubre, en còmput global i desglossat
per cada concepte?
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de
l’acord per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions
314-02754/12
FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 20763 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Alfonso Sánchez Fisac, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El 3 de gener de 2017 el Govern de la Generalitat va acordar l’adquisició de vehicles de baixes emissions i altres aspectes per a la millora ambiental de les flotes
de vehicles prioritzant en primer terme els elèctrics i, en segon, depenent del tipus
de recorregut, els híbrids o de gas (bifuel de gasolina).
L’objectiu era doblar el percentatge de matriculacions de vehicles de baixes
emissions per part de l’Administració Catalana respecte al percentatge global de
Catalunya, que es trobava al voltant del 3%
El Govern instava a les administracions públiques a adquirir vehicles nets. Es
tractava d’una mesura per ambientalitzar les flotes a través de la compra pública verda i contribuir a la millora de la qualitat de l’aire. L’objectiu de l’Acord del Govern
era incrementar el nombre de vehicles de baixes emissions i per això era necessari
un canvi tant en la gestió de les flotes com en el protocol de decisió en l’adquisició
de vehicles.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el grau de compliment assolit per l’acord de Govern sobre l’adquisició
de vehicles de baixes emissions i altres aspectes per la millora ambiental de les flotes de vehicles?
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de
bonificacions i incentius fiscals per a l’adquisició de vehicles de
baixes emissions
314-02755/12
FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 20764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Alfonso Sánchez Fisac, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El 3 de gener de 2017 el Govern de la Generalitat va acordar l’adquisició de vehicles de baixes emissions i altres aspectes per a la millora ambiental de les flotes
de vehicles prioritzant en primer terme els elèctrics i, en segon, depenent del tipus
de recorregut, els híbrids o de gas (bifuel de gasolina).
L’objectiu era doblar el percentatge de matriculacions de vehicles de baixes
emissions per part de l’Administració Catalana respecte al percentatge global de
Catalunya, que es trobava al voltant del 3%
El Govern instava a les administracions públiques a adquirir vehicles nets. Es
tractava d’una mesura per ambientalitzar les flotes a través de la compra pública verda i contribuir a la millora de la qualitat de l’aire. L’objectiu de l’Acord del Govern
era incrementar el nombre de vehicles de baixes emissions i per això era necessari
un canvi tant en la gestió de les flotes com en el protocol de decisió en l’adquisició
de vehicles.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Com a mesura per impulsar la compra de vehicles elèctrics, el Govern té pensat
establir bonificacions especials o incentius fiscals?
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es
va sol·licitar l’autorització per a celebrar l’acte del col·lectiu Sant Pau
per la Democràcia del 5 d’octubre de 2018
314-02756/12
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 20765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
El patronato del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau está gestionado a través de
una fundación participada de forma mayoritaria por la Generalitat de Cataluña. La
Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de acuerdo
con su carta fundacional, tiene por objeto la prestación de servicios médicos sanitarios e incrementar la salud de los ciudadanos.
El colectivo autodenominado Sant Pau per la Democràcia (SPxD) anunció para
el viernes día 5 de octubre de 2018 un acto político en la Sala de Actos del Hospital
de Sant Pau en el que se reivindicaron los actos ilegales cometidos el día 1 de octubre de 2017, con la participación de Roger Español, un ciudadano imputado por
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agredir a agentes de la Policía Nacional, y la mujer de Jordi Cuixart, encarcelado de
forma preventiva a la espera de juicio por la comisión de delitos muy graves contra
el ordenamiento constitucional y la democracia.
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es de tercer nivel. Para la protección de
los pacientes hospitalarios existen unos requerimientos normativos que sirven para
garantizar las condiciones de confort acústico y ambiental que permiten la recuperación sin sobresaltos de los pacientes. El buen juicio y la responsabilidad parece
indicar que sus instalaciones no son un lugar indicado para la celebración de actos
políticos de marcado carácter partidista, con una temática ajena a las propias de las
actividades hospitalarias, y que fácilmente pueden provocar la exaltación tanto de
los promotores de dicho acto como de los pacientes que no tienen por qué verse violentados por la irrupción de un colectivo que acude a hacer exaltaciones partidistas
que les podrán disturbar no sólo por la naturaleza de las reivindicaciones que se van
a proferir, sino también por el formato del acto en el que los propios convocantes ya
anuncian que tienen pensado clausurarlo con cánticos grupales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿En qué fecha se solicitó autorización para celebrar el acto anteriormente comentado? ¿Qué entidad, asociación o persona física solicitó dicha autorización?
Palacio del Parlamento, 25 de octubre de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable
d’haver autoritzat la celebració de l’acte del col·lectiu Sant Pau per la
Democràcia del 5 d’octubre de 2018
314-02757/12
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 20766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
El patronato del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau está gestionado a través de
una fundación participada de forma mayoritaria por la Generalitat de Cataluña. La
Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de acuerdo
con su carta fundacional, tiene por objeto la prestación de servicios médicos sanitarios e incrementar la salud de los ciudadanos.
El colectivo autodenominado Sant Pau per la Democràcia (SPxD) anunció para
el viernes día 5 de octubre de 2018 un acto político en la Sala de Actos del Hospital
de Sant Pau en el que se reivindicaron los actos ilegales cometidos el día 1 de octubre de 2017, con la participación de Roger Español, un ciudadano imputado por
agredir a agentes de la Policía Nacional, y la mujer de Jordi Cuixart, encarcelado de
forma preventiva a la espera de juicio por la comisión de delitos muy graves contra
el ordenamiento constitucional y la democracia.
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es de tercer nivel. Para la protección de
los pacientes hospitalarios existen unos requerimientos normativos que sirven para
garantizar las condiciones de confort acústico y ambiental que permiten la recuperación sin sobresaltos de los pacientes. El buen juicio y la responsabilidad parece
indicar que sus instalaciones no son un lugar indicado para la celebración de actos
políticos de marcado carácter partidista, con una temática ajena a las propias de las
actividades hospitalarias, y que fácilmente pueden provocar la exaltación tanto de
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los promotores de dicho acto como de los pacientes que no tienen por qué verse violentados por la irrupción de un colectivo que acude a hacer exaltaciones partidistas
que les podrán disturbar no sólo por la naturaleza de las reivindicaciones que se van
a proferir, sino también por el formato del acto en el que los propios convocantes ya
anuncian que tienen pensado clausurarlo con cánticos grupales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Quién ha autorizado que el acto anteriormente comentado se celebre en la
Sala de Actos del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau?
Palacio del Parlamento, 25 de octubre de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable
d’haver autoritzat la presència de treballadors en la celebració de
l’acte del col·lectiu Sant Pau per la Democràcia del 5 d’octubre de
2018
314-02758/12
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 20767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
El patronato del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau está gestionado a través de
una fundación participada de forma mayoritaria por la Generalitat de Cata-luña. La
Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de acuerdo
con su carta fundacional, tiene por objeto la prestación de servicios médicos sanitarios e incrementar la salud de los ciudadanos.
El colectivo autodenominado Sant Pau per la Democràcia (SPxD) anunció para
el viernes día 5 de octubre de 2018 un acto político en la Sala de Actos del Hospital
de Sant Pau en el que se reivindicaron los actos ilegales cometidos el día 1 de octubre de 2017, con la participación de Roger Español, un ciudadano imputado por
agredir a agentes de la Policía Nacional, y la mujer de Jordi Cuixart, encarcelado de
forma preventiva a la espera de juicio por la comisión de delitos muy graves contra
el ordenamiento constitucional y la democracia.
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es de tercer nivel. Para la protección de
los pacientes hospitalarios existen unos requerimientos normativos que sirven para
garantizar las condiciones de confort acústico y ambiental que permiten la recuperación sin sobresaltos de los pacientes. El buen juicio y la responsabilidad parece
indicar que sus instalaciones no son un lugar indicado para la celebración de actos
políticos de marcado carácter partidista, con una temática ajena a las propias de las
actividades hospitalarias, y que fácilmente pueden provocar la exaltación tanto de
los promotores de dicho acto como de los pacientes que no tienen por qué verse violentados por la irrupción de un colectivo que acude a hacer exaltaciones partidistas
que les podrán disturbar no sólo por la naturaleza de las reivindicaciones que se van
a proferir, sino también por el formato del acto en el que los propios convocantes ya
anuncian que tienen pensado clausurarlo con cánticos grupales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
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– ¿Quién ha autorizado la asistencia de trabajadores en horario asistencial y qué
medidas se han tomado para garantizar la atención a los pacientes mientras estos
asisten al acto?
Palacio del Parlamento, 25 de octubre de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa per a
justificar l’autorització de la celebració de l’acte del col·lectiu Sant
Pau per la Democràcia del 5 d’octubre de 2018
314-02759/12
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 20768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
El patronato del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau está gestionado a través de
una fundación participada de forma mayoritaria por la Generalitat de Cataluña. La
Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de acuerdo
con su carta fundacional, tiene por objeto la prestación de servicios médicos sanitarios e incrementar la salud de los ciudadanos.
El colectivo autodenominado Sant Pau per la Democràcia (SPxD) anunció para
el viernes día 5 de octubre de 2018 un acto político en la Sala de Actos del Hospital
de Sant Pau en el que se reivindicaron los actos ilegales cometidos el día 1 de octubre de 2017, con la participación de Roger Español, un ciudadano imputado por
agredir a agentes de la Policía Nacional, y la mujer de Jordi Cuixart, encarcelado de
forma preventiva a la espera de juicio por la comisión de delitos muy graves contra
el ordenamiento constitucional y la democracia.
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es de tercer nivel. Para la protección de
los pacientes hospitalarios existen unos requerimientos normativos que sirven para
garantizar las condiciones de confort acústico y ambiental que permiten la recuperación sin sobresaltos de los pacientes. El buen juicio y la responsabilidad parece
indicar que sus instalaciones no son un lugar indicado para la celebración de actos
políticos de marcado carácter partidista, con una temática ajena a las propias de las
actividades hospitalarias, y que fácilmente pueden provocar la exaltación tanto de
los promotores de dicho acto como de los pacientes que no tienen por qué verse violentados por la irrupción de un colectivo que acude a hacer exaltaciones partidistas
que les podrán disturbar no sólo por la naturaleza de las reivindicaciones que se van
a proferir, sino también por el formato del acto en el que los propios convocantes ya
anuncian que tienen pensado clausurarlo con cánticos grupales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿En base a qué norma o reglamento se ha autorizado? ¿Cuáles han sido las condiciones impuestas para poder llevarlo a cabo?
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
Palacio del Parlamento, 26 de octubre de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
adoptades per a garantir la tranquil·litat dels pacients durant la
celebració de l’acte del col·lectiu Sant Pau per la Democràcia del 5
d’octubre de 2018
314-02760/12
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 20769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
El patronato del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau está gestionado a través de
una fundación participada de forma mayoritaria por la Generalitat de Cataluña. La
Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de acuerdo
con su carta fundacional, tiene por objeto la prestación de servicios médicos sanitarios e incrementar la salud de los ciudadanos.
El colectivo autodenominado Sant Pau per la Democràcia (SPxD) anunció para
el viernes día 5 de octubre de 2018 un acto político en la Sala de Actos del Hospital
de Sant Pau en el que se reivindicaron los actos ilegales cometidos el día 1 de octubre de 2017, con la participación de Roger Español, un ciudadano imputado por
agredir a agentes de la Policía Nacional, y la mujer de Jordi Cuixart, encarcelado de
forma preventiva a la espera de juicio por la comisión de delitos muy graves contra
el ordenamiento constitucional y la democracia.
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es de tercer nivel. Para la protección de
los pacientes hospitalarios existen unos requerimientos normativos que sirven para
garantizar las condiciones de confort acústico y ambiental que permiten la recuperación sin sobresaltos de los pacientes. El buen juicio y la responsabilidad parece
indicar que sus instalaciones no son un lugar indicado para la celebración de actos
políticos de marcado carácter partidista, con una temática ajena a las propias de las
actividades hospitalarias, y que fácilmente pueden provocar la exaltación tanto de
los promotores de dicho acto como de los pacientes que no tienen por qué verse violentados por la irrupción de un colectivo que acude a hacer exaltaciones partidistas
que les podrán disturbar no sólo por la naturaleza de las reivindicaciones que se van
a proferir, sino también por el formato del acto en el que los propios convocantes ya
anuncian que tienen pensado clausurarlo con cánticos grupales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué medidas de prevención y protección ha provisionado el Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau para evitar que se ponga en riesgo la tranquilidad de los pacientes hospitalarios y sus familiares?
Palacio del Parlamento, 26 de octubre de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
adoptades per a garantir la seguretat dels pacients i dels
treballadors contraris a la celebració de l’acte del col·lectiu Sant Pau
per la Democràcia del 5 d’octubre de 2018
314-02761/12
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 20770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
El patronato del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau está gestionado a través de
una fundación participada de forma mayoritaria por la Generalitat de Cataluña. La
Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de acuerdo
con su carta fundacional, tiene por objeto la prestación de servicios médicos sanitarios e incrementar la salud de los ciudadanos.
El colectivo autodenominado Sant Pau per la Democràcia (SPxD) anunció para
el viernes día 5 de octubre de 2018 un acto político en la Sala de Actos del Hospital
de Sant Pau en el que se reivindicaron los actos ilegales cometidos el día 1 de octubre de 2017, con la participación de Roger Español, un ciudadano imputado por
agredir a agentes de la Policía Nacional, y la mujer de Jordi Cuixart, encarcelado de
forma preventiva a la espera de juicio por la comisión de delitos muy graves contra
el ordenamiento constitucional y la democracia.
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es de tercer nivel. Para la protección de
los pacientes hospitalarios existen unos requerimientos normativos que sirven para
garantizar las condiciones de confort acústico y ambiental que permiten la recuperación sin sobresaltos de los pacientes. El buen juicio y la responsabilidad parece
indicar que sus instalaciones no son un lugar indicado para la celebración de actos
políticos de marcado carácter partidista, con una temática ajena a las propias de las
actividades hospitalarias, y que fácilmente pueden provocar la exaltación tanto de
los promotores de dicho acto como de los pacientes que no tienen por qué verse violentados por la irrupción de un colectivo que acude a hacer exaltaciones partidistas
que les podrán disturbar no sólo por la naturaleza de las reivindicaciones que se van
a proferir, sino también por el formato del acto en el que los propios convocantes ya
anuncian que tienen pensado clausurarlo con cánticos grupales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué medidas de seguridad se han tomado para garantizar que la celebración
del acto no comporte riesgos para la seguridad e indemnidad de usuarios o trabajadores disconformes con el uso de instalaciones sanitarias públicas para un uso político y ajeno a la sanidad?
Palacio del Parlamento, 30 de octubre de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes celebrats
a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau semblants al del 5 d’octubre
de 2018
314-02762/12
FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS
Reg. 20771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
El patronato del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau está gestionado a través de
una fundación participada de forma mayoritaria por la Generalitat de Cataluña. La
Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de acuerdo
con su carta fundacional, tiene por objeto la prestación de servicios médicos sanitarios e incrementar la salud de los ciudadanos.
El colectivo autodenominado Sant Pau per la Democràcia (SPxD) anunció para
el viernes día 5 de octubre de 2018 un acto político en la Sala de Actos del Hospital
de Sant Pau en el que se reivindicaron los actos ilegales cometidos el día 1 de octubre de 2017, con la participación de Roger Español, un ciudadano imputado por
agredir a agentes de la Policía Nacional, y la mujer de Jordi Cuixart, encarcelado de
forma preventiva a la espera de juicio por la comisión de delitos muy graves contra
el ordenamiento constitucional y la democracia.
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es de tercer nivel. Para la protección de
los pacientes hospitalarios existen unos requerimientos normativos que sirven para
garantizar las condiciones de confort acústico y ambiental que permiten la recuperación sin sobresaltos de los pacientes. El buen juicio y la responsabilidad parece
indicar que sus instalaciones no son un lugar indicado para la celebración de actos
políticos de marcado carácter partidista, con una temática ajena a las propias de las
actividades hospitalarias, y que fácilmente pueden provocar la exaltación tanto de
los promotores de dicho acto como de los pacientes que no tienen por qué verse violentados por la irrupción de un colectivo que acude a hacer exaltaciones partidistas
que les podrán disturbar no sólo por la naturaleza de las reivindicaciones que se van
a proferir, sino también por el formato del acto en el que los propios convocantes ya
anuncian que tienen pensado clausurarlo con cánticos grupales.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuántos actos de naturaleza similar se han celebrado con anterioridad? ¿Quiénes fueron sus organizadores? ¿En qué fechas fueron celebrados?
Palacio del Parlamento, 30 de octubre de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per
a presentar el pla de prevenció i control de l’hepatitis C
314-02763/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
La Conselleria de Salut va anunciar que el Govern aprovarà un nou pla per eliminar l’hepatitis C a Catalunya, en el marc de la campanya «Andando hacia la eliminación de la hepatitis». Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quan té previst el Govern presentar el pla de prevenció i control de la hepatitis C
a Catalunya?
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del
pressupost de la Generalitat per al 2018 que s’ha destinat a prevenir i
tractar l’hepatitis C
314-02764/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
La Conselleria de Salut va anunciar que el Govern aprovarà un nou pla per eliminar l’hepatitis C a Catalunya, en el marc de la campanya «Andando hacia la eliminación de la hepatitis». Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants diners s’han destinat del pressupost de la Generalitat de Catalunya per
al 2018 a la prevenció i als tractaments de la hepatitis C, atenent que en el 92% dels
casos en què es fa tractament la malaltia es cura?
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la prova
per a detectar l’hepatitis C
314-02765/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
La Conselleria de Salut va anunciar que el Govern aprovarà un nou pla per eliminar l’hepatitis C a Catalunya, en el marc de la campanya «Andando hacia la eliminación de la hepatitis». Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el cost de la prova per a detectar si el pacient està infectat d’hepatitis C?
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el pla per a la
prevenció i el control de l’hepatitis C preveu el cribratge universal
314-02766/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
La Conselleria de Salut va anunciar que el Govern aprovarà un nou pla per eliminar l’hepatitis C a Catalunya, en el marc de la campanya «Andando hacia la eliminación de la hepatitis». Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– El Pla per a la prevenció i control de la hepatitis C a Catalunya contempla el
cribatge universal? Com té previst portar-ho a terme?
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la trajectòria de la
Kompanyia Lliure
314-02767/12
FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

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, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina valoració fa el Govern de la trajectòria de la Kompanyia Lliure?
Palau del Parlament, 6 de novembre de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desaparició de
la Kompanyia Lliure després de la dimissió de Lluís Pascual com a
director del Teatre Lliure
314-02768/12
FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

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, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la posició del Govern, com a membre del Patronat i de la Junta de
Govern del Teatre Lliure, sobre la desaparició de la Kompanyia Lliure després de la
dimissió del senyor Lluís Pascual com a director del Teatre Lliure?
Palau del Parlament, 6 de novembre de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions
previstes per tal que la Kompanyia Lliure reprengui l’activitat
314-02769/12
FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

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, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines gestions té previstes dur a terme el Govern per tornar a endegar el
projecte de la Kompanyia Lliure que, entre altres, ha estat un important instrument
d’inserció laboral pels joves estudiants d’art dramàtic?
Palau del Parlament, 6 de novembre de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’èxit de la posada
en escena de l’obra Àngels a Amèrica mereix la continuïtat de la
Kompanyia Lliure
314-02770/12
FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 20940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

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, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Creu el Govern que l’èxit aconseguit en la posada en escena de l’obra Àngels a
Amèrica mereix la continuïtat de la Kompanyia Lliure?
Palau del Parlament, 6 de novembre de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’empreses
afins a la república creada per l’Assemblea Nacional Catalana
314-02771/12
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC
Reg. 21044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina opinió li mereix al Govern la creació d’una llista d’empreses afins «a la
república» que ha creat l’ANC?
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la creació d’una
llista d’empreses afins a la república per l’Assemblea Nacional
Catalana ajuda a la convivència o aprofundeix en la divisió entre els
catalans
314-02772/12
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC
Reg. 21045 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Considera el Govern que la llista d’empreses afins «a la república» que ha posat en marxa l’ANC ajuda a la convivència entre els catalans o aprofundeix les seves
divisions?
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències
econòmiques de la creació d’una llista d’empreses afins a la
república per l’Assemblea Nacional Catalana
314-02773/12
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC
Reg. 21046 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quines conseqüències econòmiques preveu que tindrà per a la economia catalana i de les empreses afectades la llista d’empreses afins «a la república» que ha
posat en marxa l’ANC?
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions a
emprendre contra la creació d’una llista d’empreses afins a la
república per l’Assemblea Nacional Catalana
314-02774/12
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC
Reg. 21047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quines accions pensa emprendre el Govern en contra la llista d’empreses afins
«a la república» que ha creat l’ANC atès que aquesta entitat rep el suport de la Generalitat?
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import econòmic
que la Generalitat dedica a cada alumne universitari
314-02775/12
FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP
Reg. 21092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Lucas Silvano Ferro Solé, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin import dedica la Generalitat per cada alumne universitari?
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2018
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos
obtinguts pel pagament de les matrícules
314-02776/12
FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP
Reg. 21093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Lucas Silvano Ferro Solé, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins ingressos s’han obtingut, en total, derivats del pagament de les matricules universitàries per part dels estudiants? (Desglossat per cada tipologia de grau).
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2018
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

3.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de
l’informe 21/2018 de la Sindicatura de Comptes amb relació als
complements salarials
314-02777/12
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC
Reg. 21111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern vers la conclusió relativa als complement
salarials a la que arriba la Sindicatura de Comptes en l’informe 21/2018?
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de
l’informe 21/2018 de la Sindicatura de Comptes amb relació a la
revisió dels convenis
314-02778/12
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC
Reg. 21112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern vers la conclusió relativa a la revisió dels
convenis a la que arriba la Sindicatura de Comptes en l’informe 21/2018?
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de
l’informe 21/2018 de la Sindicatura de Comptes amb relació als
mandats
314-02779/12
FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC
Reg. 21113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament

Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern vers la conclusió relativa als mandats a la
que arriba la Sindicatura de Comptes en l’informe 21/2018?
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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