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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les retallades aplicades a 
diversos departaments pel que fa als recursos compromesos per al 2018
310-00060/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dispositiu Ubiq
310-00061/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la implantació de noves 
empreses a Catalunya
310-00062/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inversió pública en 
educació
310-00063/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conveni pel traspàs del 
centre penitenciari de Figueres al Departament d’Ensenyament
310-00064/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la participació de la co-
munitat educativa en els grans debats sobre l’ensenyament
310-00065/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecció de la infància
310-00066/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els assetjaments dels co-
mandos separatistes als ciutadans i als càrrecs públics a l’espai públic i als domi-
cilis particulars
310-00067/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’administració dels recur-
sos econòmics de la Generalitat
310-00068/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques públiques 
amb relació als drets sexuals i reproductius de les dones
310-00069/12
Substanciació 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les 
mesures de lluita contra la corrupció
317-00032/12
Substanciació 27
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les 
amenaces i els actes d’intimidació contra càrrecs públics
317-00033/12
Substanciació 27

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la pla-
nificació de polítiques i mesures en matèria fiscal
317-00034/12
Substanciació 27

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la pos-
sibilitat que hi hagi un judici just per als polítics independentistes empresonats en 
l’actual context de crisi de confiança amb el sistema judicial
317-00035/12
Substanciació 27

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la va-
loració que fa del mes d’octubre proppassat
317-00036/12
Substanciació 27

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
creació d’un front comú davant l’Estat amb relació a l’infrafinançament i la manca 
d’inversions a la xarxa ferroviària
317-00037/12
Substanciació 28

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca de consens 
en la construcció d’un nou institut a Mollerussa (Pla d’Urgell)
311-00014/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els terrenys i el tipus 
de construcció del nou institut que es vol fer a Mollerussa (Pla d’Urgell)
311-00015/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat dels lavabos de 
l’Escola Frederic Godàs, de Lleida (Segrià)
311-00029/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el projecte de construc-
ció d’un institut al barri de Can Llong, de Sabadell (Vallès Occidental)
311-00031/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el projecte de cons-
trucció de l’edifici de l’Escola Virolet, de Sabadell (Vallès Occidental)
311-00032/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els tràmits que s’han 
iniciat per a solucionar els problemes dels conductes de la calefacció i de les altres 
instal·lacions del Complex Educatiu de Tarragona
311-00051/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la politització de l’es-
cola pública
311-00052/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la neutralitat política 
dels centres públics d’educació
311-00053/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si es pot considerar 
adoctrinament la presència d’un mural amb el lema «Construïm República» al mur 
de l’Escola Francesc Macià, de Vilassar de Dalt (Maresme)
311-00054/12
Substanciació 29
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-
des per a garantir la neutralitat política a l’Escola Francesc Macià, de Vilassar de 
Dalt (Maresme)
311-00055/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la pertinència de dur a 
terme una campanya política en una escola bressol
311-00092/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri d’actuació per 
a mantenir la neutralitat política als centres educatius
311-00093/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si es pot considerar 
adoctrinament el fet que una escola bressol secundi una campanya política
311-00094/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions previstes per 
a restaurar la neutralitat política a l’Escola Bressol Cucut, del Papiol (Baix Llobregat)
311-00095/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que uns menors 
cantin a escola una cançó amb contingut polític
311-00096/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la lletra d’una cançó 
que van cantar alumnes de l’Escola Torrent de Can Carabassa, de Barcelona, en la 
celebració del Carnestoltes
311-00097/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús sexista del llenguat-
ge en una cançó que van cantar alumnes de l’Escola Torrent de Can Carabassa, de 
Barcelona, en la celebració del Carnestoltes
311-00098/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri d’actuació per 
a preservar l’escola lliure de politització
311-00099/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els llaços grocs que hi 
ha a l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
311-00176/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la neutralitat política 
als centres públics d’educació
311-00177/12
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si hi ha adoctrinament 
a l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
311-00178/12
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-
des per a garantir la neutralitat política a l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Occidental)
311-00179/12
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la zona on va començar 
l’incendi del 8 de març de 2018 a les instal·lacions de la seu central dels Bombers 
de la Generalitat
311-00254/12
Substanciació 32
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual es pot 
incendiar un edifici que comparteix recinte amb un parc de bombers
311-00255/12
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la companyia d’asse-
gurances que cobria les instal·lacions i el contingut que es van incendiar a la seu 
central dels Bombers de la Generalitat
311-00256/12
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de despat-
xos incendiats el 8 de març de 2018 a les instal·lacions de la seu central dels Bom-
bers de la Generalitat
311-00257/12
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de vehicles 
d’extinció ràpida que hi ha a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la 
Generalitat
311-00258/12
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de vehicles 
d’extinció d’activació ràpida disponibles durant l’incendi de les instal·lacions de la 
seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00259/12
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual no hi 
havia vehicles d’extinció d’activació ràpida a les instal·lacions de la seu central dels 
Bombers de la Generalitat en el moment de l’incendi
311-00260/12
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència de sistemes 
de detecció d’incendis o d’alarma a les instal·lacions de la seu central dels Bombers 
de la Generalitat
311-00261/12
Substanciació 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’equips 
i sistemes de protecció contra incendis a les instal·lacions de la seu central dels 
Bombers de la Generalitat
311-00262/12
Substanciació 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei de vigilància en 
l’accés a les instal·lacions de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis
311-00263/12
Substanciació 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control automàtic 
d’accés a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00264/12
Substanciació 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inspeccions de les 
instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00265/12
Substanciació 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable de la 
gestió del registre documental de les instal·lacions de la seu central dels Bombers 
de la Generalitat
311-00266/12
Substanciació 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable de la 
verificació de les mesures de seguretat a les instal·lacions de la seu central dels 
Bombers de la Generalitat
311-00267/12
Substanciació 35
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el treball a les instal·la-
cions de la seu central dels Bombers de la Generalitat amb alguna entitat col·labo-
radora de l’Administració
311-00268/12
Substanciació 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’alguna 
instrucció tècnica complementària del Reglament tècnic de prevenció i extinció 
d’incendis
311-00269/12
Substanciació 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data del darrer in-
forme de verificació de mesures de seguretat a les instal·lacions de la seu central 
dels Bombers de la Generalitat
311-00270/12
Substanciació 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’organització per l’Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya de cursos per a personal formador de se-
guretat privada en actiu
311-00271/12
Substanciació 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’organització per l’Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya de cursos de reciclatge per a personal do-
cent de centres de seguretat privada
311-00272/12
Substanciació 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les activitats formati-
ves impulsades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per al 2017 i el 2018
311-00273/12
Substanciació 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’origen de l’incendi a 
la seu central dels Bombers de la Generalitat del 8 de març de 2018
311-00293/12
Substanciació 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la documentació que 
hi havia als despatxos destruïts en l’incendi de la seu central dels Bombers de la 
Generalitat del 8 de març de 2018
311-00294/12
Substanciació 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’inici del pla de forma-
ció per a l’ús de pistoles elèctriques per a agents dels Mossos d’Esquadra
311-00366/12
Substanciació 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la redacció dels proto-
cols d’ús de pistoles elèctriques pels agents dels Mossos d’Esquadra
311-00367/12
Substanciació 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adquisició de pistoles 
elèctriques per al Cos de Mossos d’Esquadra
311-00368/12
Substanciació 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a 
aplicar les conclusions del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pis-
toles Elèctriques
311-00369/12
Substanciació 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que adop-
tarà per a evitar els delictes d’agressió sexual i de furt durant els mesos d’estiu
311-00404/12
Substanciació 37



BOPC 207
23 de novembre de 2018

Taula de contingut 6

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que adop-
tarà per a evitar l’increment de delictes
311-00405/12
Substanciació 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la politització de l’es-
cola pública
311-00456/12
Substanciació 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la neutralitat política 
dels centres públics d’educació
311-00457/12
Substanciació 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat de con-
siderar adoctrinament el fet que una escola pública mostri un posicionament polític
311-00458/12
Substanciació 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la 
neutralitat política de l’Escola Cassià Costal, de Girona
311-00459/12
Substanciació 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
ha proposat al major Josep Lluís Trapero que es tornés a fer càrrec del comanda-
ment del Cos de Mossos d’Esquadra
311-00476/12
Substanciació 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si va valorar el fet que 
el major Josep Lluís Trapero estigués processat quan li va proposar que es tornés 
a fer càrrec del comandament del Cos de Mossos d’Esquadra
311-00477/12
Substanciació 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la preparació de la 
defensa del major Josep Lluís Trapero en el procés penal en les millors condicions
311-00478/12
Substanciació 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’oferir als 
agents dels Mossos d’Esquadra processats unes condicions laborals adequades 
per a preparar llur defensa
311-00479/12
Substanciació 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió que els 
agents dels Mossos d’Esquadra processats puguin dedicar la jornada laboral a 
preparar llur defensa
311-00480/12
Substanciació 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la persona que es fa 
càrrec dels honoraris i la minuta de la defensa del major Josep Lluís Trapero
311-00481/12
Substanciació 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aportació del Depar-
tament d’Interior en la defensa penal del major Josep Lluís Trapero
311-00482/12
Substanciació 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de facilitar 
l’accés a serveis jurídics externs als agents dels Mossos d’Esquadra immersos en 
procediments judicials
311-00483/12
Substanciació 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incoació d’un ex-
pedient sancionador al major Josep Lluís Trapero amb relació als delictes de què 
l’acusa l’Audiència Nacional
311-00484/12
Substanciació 40
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quan pensa el conseller 
d’Interior ordenar al director general de la Policia que impulsi un expedient sancio-
nador contra el major Josep Lluís Trapero
311-00485/12
Substanciació 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ordres emeses per-
què els agents del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les persones que exhibei-
xin simbologia de qualsevol mena al mobiliari urbà o a l’espai públic
311-00569/12
Substanciació 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ordres emeses per-
què els agents del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les persones que exhi-
beixin simbologia separatista a prop de les vies de comunicació
311-00570/12
Substanciació 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de perso-
nes identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el 
mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
311-00571/12
Substanciació 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de perso-
nes identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el 
mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena de forma individual sense 
formar part d’un grup
311-00572/12
Substanciació 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mo-
biliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que formaven part d’un grup
311-00573/12
Substanciació 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobi-
liari urbà simbologia de qualsevol mena
311-00574/12
Substanciació 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari 
urbà simbologia de qualsevol mena de manera individual sense formar part d’un grup
311-00575/12
Substanciació 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari 
urbà simbologia de qualsevol mena que formaven part d’un grup
311-00576/12
Substanciació 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligèn-
cies d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir 
el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com 
a denúncies davant els òrgans judicials corresponents
311-00577/12
Substanciació 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
denunciades, un cop identificades, per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir 
simbologia de qualsevol mena
311-00578/12
Substanciació 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligèn-
cies d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir 
el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com 
a denúncies per via administrativa
311-00579/12
Substanciació 42
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
sancionades administrativament, un cop identificades, per haver fet servir el mobi-
liari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
311-00580/12
Substanciació 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligèn-
cies d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del 
mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies 
davant els òrgans judicials corresponents
311-00581/12
Substanciació 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
denunciades, un cop identificades, per haver retirat del mobiliari urbà simbologia 
de qualsevol mena
311-00582/12
Substanciació 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligèn-
cies d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del 
mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies 
per via administrativa
311-00583/12
Substanciació 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
sancionades administrativament, un cop identificades, per haver retirat del mobiliari 
urbà simbologia de qualsevol mena
311-00584/12
Substanciació 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió a l’ordre del 
dia de les reunions de les juntes de seguretat locals de l’estudi de mesures concretes 
que impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari urbà per a la simbologia de qualsevol mena
311-00585/12
Substanciació 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions de les 
juntes de seguretat locals on, sense figurar a l’ordre del dia, s’han estudiat mesu-
res concretes que impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari urbà per a la simbologia de 
qualsevol mena
311-00586/12
Substanciació 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat del símbol 
polític de la pàgina 155 de l’agenda escolar de la Garrotxa del curs 2018-2019
311-00616/12
Substanciació 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el fet que aparegui un 
símbol polític a la pàgina 155 de l’agenda escolar de la Garrotxa del curs 2018-2019 
és la manera de vetllar per la neutralitat partidista en el sistema educatiu
311-00617/12
Substanciació 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el fet que aparegui 
un símbol polític a la pàgina 155 de l’agenda escolar de la Garrotxa del curs 2018-
2019 dona la raó a les sospites d’intent d’adoctrinament en el sistema educatiu
311-00618/12
Substanciació 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’alumnes 
que van rebre l’agenda escolar de la Garrotxa per al curs 2018/2019 i sobre el cost 
del tiratge de l’agenda
311-00619/12
Substanciació 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retirada de l’agenda 
escolar de la Garrotxa del curs 2018-2019 i si n’han fet de noves
311-00620/12
Substanciació 45
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals el 
quadernet informatiu de l’Escola Marià Fortuny, de Reus (Baix Camp), del curs 2017-
2018 obvia una de les llengües oficials i tracta l’espanyol com una llengua estrangera
311-00621/12
Substanciació 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals no 
vetlla perquè les famílies puguin fer les reunions a l’Escola Marià Fortuny, de Reus 
(Baix Camp), en qualsevol de les llengües oficials
311-00622/12
Substanciació 45

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va activar el pla 
de xoc del Departament de Salut per l’epidèmia de grip
314-00024/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat, per regions sani-
tàries, i la partida pressupostària del pla de xoc per l’epidèmia de grip
314-00025/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat a reforçar els ser-
veis d’atenció primària per l’epidèmia de grip
314-00026/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum d’urgències, a cadascun 
dels centres hospitalaris del Siscat, durant l’epidèmia de grip
314-00027/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients pediàtrics 
derivats als centres hospitalaris del Siscat des dels serveis d’atenció primària du-
rant l’epidèmia de grip
314-00028/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de pacients pedià-
trics atesos als centres hospitalaris del Siscat durant l’epidèmia de grip que han 
estat finalment ingressats
314-00029/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients adults ate-
sos per l’epidèmia de grip als centres hospitalaris del Siscat derivats des dels ser-
veis d’atenció primària
314-00030/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de pacients adults 
atesos durant l’epidèmia de grip als centres hospitalaris del Siscat que han estat 
finalment ingressats
314-00031/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de reforç a la sanitat 
signats per l’epidèmia de grip
314-00032/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de queixes presentades 
pels usuaris de la sanitat per l’epidèmia de grip de l’1 de desembre de 2017 ençà
314-00033/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades 
de centres oberts al Baix Llobregat
314-00547/12
Resposta del Govern 57
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals que 
treballen en cadascuna de les residències públiques per a gent gran
314-00560/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residents que hi ha 
en cada residència pública
314-00561/12
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de 
graus de dependència fetes el 2010
314-00725/12
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de 
graus de dependència fetes el 2011
314-00726/12
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de 
graus de dependència fetes el 2012
314-00727/12
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de 
graus de dependència fetes el 2013
314-00728/12
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de 
graus de dependència fetes el 2014
314-00729/12
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de 
graus de dependència fetes el 2015
314-00730/12
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de 
graus de dependència fetes el 2016
314-00731/12
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de 
graus de dependència fetes el 2017
314-00732/12
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de convenis amb resi-
dències i centres de dia de les comarques del Bages i del Berguedà en data de l’1 
de gener de 2018
314-01157/12
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de places concertades 
en residències i centres de dia de les comarques del Bages i del Berguedà en data 
de l’1 de gener de 2018
314-01158/12
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a resoldre els pro-
blemes dels pensionistes de Veneçuela residents a Catalunya
314-01688/12
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers 
de l’Institut Català de la Salut i el Siscat a les Garrigues
314-01852/12
Resposta del Govern 88
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers 
de l’Institut Català de la Salut i el Siscat a l’Urgell
314-01853/12
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers 
de l’Institut Català de la Salut i el Siscat al Segrià
314-01854/12
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers 
de l’Institut Català de la Salut i el Siscat al Pla d’Urgell
314-01855/12
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers 
de l’Institut Català de la Salut i el Siscat a la Noguera
314-01856/12
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers 
de l’Institut Català de la Salut i el Siscat a la Segarra
314-01857/12
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers 
de l’Institut Català de la Salut i el Siscat al Solsonès
314-01858/12
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers 
de l’Institut Català de la Salut i el Siscat al Pallars Jussà
314-01859/12
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers 
de l’Institut Català de la Salut i el Siscat a l’Alt Urgell
314-01860/12
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers 
de l’Institut Català de la Salut i el Siscat al Berguedà
314-01861/12
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers 
de l’Institut Català de la Salut i el Siscat a la Cerdanya
314-01862/12
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers 
de l’Institut Català de la Salut i el Siscat al Pallars Sobirà
314-01863/12
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers 
de l’Institut Català de la Salut i el Siscat a l’Alta Ribagorça
314-01864/12
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers 
de l’Institut Català de la Salut i el Siscat a Aran
314-01865/12
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació al Grup de Treball 
per a la Reforma del Finançament Autonòmic del Consell de Política Fiscal i Finan-
cera de les Comunitats Autònomes
314-02125/12
Resposta del Govern 93
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació al Grup de Treball 
per a la Reforma del Finançament Autonòmic per a coordinar la creació de tributs 
propis de les comunitats autònomes
314-02126/12
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Cornellà per a la creació de 
l’Oficina Municipal d’Escolarització
314-02146/12
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en funcionament de l’Ofi-
cina Municipal d’Escolarització de Cornellà amb els mitjans humans necessaris i la 
dotació econòmica suficient
314-02147/12
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de professionals prevista 
a l’Oficina Municipal d’Escolarització de Cornellà
314-02148/12
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en ple funcionament de 
l’Oficina Municipal d’Escolarització de Cornellà
314-02149/12
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica prevista per 
a l’Oficina Municipal d’Escolarització de Cornellà
314-02150/12
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estructura organitzativa de l’àrea 
dirigida per Lluís Puig i Gordi com a director del Programa per al desenvolupament 
de projectes culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura
314-02208/12
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal, càrrecs, funcions i 
retribucions de l’àrea del Programa per al desenvolupament de projectes culturals 
d’àmbit internacional del Departament de Cultura
314-02209/12
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica del Progra-
ma per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del Depar-
tament de Cultura
314-02210/12
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ordre del president de la Gene-
ralitat a Ports de la Generalitat d’autorització de desembarcament de les persones 
rescatades pel vaixell Aquarius
314-02237/12
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la competència de la Generalitat 
per a autoritzar el desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius
314-02238/12
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ordres emeses perquè els agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les persones que exhibeixin simbologia 
de qualsevol mena al mobiliari urbà o a l’espai públic
314-02239/12
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ordres emeses perquè els agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les persones que exhibeixin simbologia 
separatista a prop de les vies de comunicació
314-02240/12
Resposta del Govern 99
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identifica-
des per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà 
per a exhibir simbologia de qualsevol mena
314-02241/12
Resposta del Govern 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identifica-
des per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà 
per a exhibir simbologia de qualsevol mena de manera individual sense formar part 
d’un grup
314-02242/12
Resposta del Govern 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identificades 
per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per 
a exhibir simbologia de qualsevol mena que formaven part d’un grup
314-02243/12
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identifica-
des per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà 
simbologia de qualsevol mena
314-02244/12
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identifica-
des per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà 
simbologia de qualsevol mena de manera individual sense formar part d’un grup
314-02245/12
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identifica-
des per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà 
simbologia de qualsevol mena que formaven part d’un grup
314-02246/12
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diligències d.identi-
ficació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari 
urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies 
davant els òrgans judicials corresponents
314-02247/12
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones denuncia-
des, un cop identificades, per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbo-
logia de qualsevol mena
314-02248/12
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diligències d’identi-
ficació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari 
urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denún-
cies per via administrativa
314-02249/12
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones sanciona-
des administrativament, un cop identificades, per haver fet servir el mobiliari urbà 
per a exhibir simbologia de qualsevol mena
314-02250/12
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diligències d’iden-
tificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari 
urbà simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies davant els 
òrgans judicials corresponents
314-02251/12
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones denunciades, 
un cop identificades, per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
314-02252/12
Resposta del Govern 102
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diligències d’iden-
tificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobilia-
ri urbà simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies per via 
administrativa
314-02253/12
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones sancio-
nades administrativament, un cop identificades, per haver retirat del mobiliari urbà 
simbologia de qualsevol mena
314-02254/12
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa d’actuació del projecte 
Patrimoni d’Editors i Editats de Catalunya
314-02265/12
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació actual del projecte Pa-
trimoni d’Editors i Editats de Catalunya
314-02266/12
Resposta del Govern 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions efectuades perquè el 
fons de l’editorial Anagrama romangui a Catalunya
314-02267/12
Resposta del Govern 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del dietari de l’es-
criptora Maria Aurèlia Capmany en el marc de commemoració de l’Any Maria Aurè-
lia Capmany
314-02272/12
Resposta del Govern 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament del director del 
Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
314-02273/12
Resposta del Govern 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius del Programa per al 
desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
314-02274/12
Resposta del Govern 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes d’actuació per al 2018 
del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
314-02275/12
Resposta del Govern 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme per 
a combatre les agressions feixistes
314-02298/12
Resposta del Govern 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del servei de radioterà-
pia a Tarragona el 2018
314-02308/12
Resposta del Govern 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de 
Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una tomografia computada els darrers 
cinc anys
314-02309/12
Resposta del Govern 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de 
Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a alguna tomografia per emissió de posit-
rons els darrers cinc anys
314-02310/12
Resposta del Govern 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a derivar pacients de 
Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una tomografia per emissió de positrons
314-02311/12
Resposta del Govern 111
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a evitar les derivacions 
de pacients de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una tomografia per emis-
sió de positrons
314-02312/12
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Cos de Mossos d’Esquadra 
té un protocol de prevenció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual
314-02317/12
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació d’algun protocol de pre-
venció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual en el Cos de Mossos 
d’Esquadra arran del cas de l’agent acusat de gravar les seves companyes al vestidor
314-02318/12
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un programa previ i si-
milar al Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
314-02349/12
Resposta del Govern 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del fet que el Programa 
per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional es faci a Bèlgica
314-02350/12
Resposta del Govern 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la creació del Pro-
grama per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
314-02351/12
Resposta del Govern 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elecció de Lluís Puig i Gordi com 
a director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit in-
ternacional
314-02352/12
Resposta del Govern 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que la manca de vo-
luntat de viatjar a Catalunya del director del Programa per al desenvolupament de 
projectes culturals d’àmbit internacional n’afecta l’eficàcia
314-02353/12
Resposta del Govern 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què es va planificar 
la creació del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit in-
ternacional
314-02354/12
Resposta del Govern 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament del Programa per 
al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
314-02355/12
Resposta del Govern 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agressions comeses 
per l’extrema dreta relacionades amb delictes d’odi
314-02380/12
Resposta del Govern 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu policial de la manifes-
tació del 9 de setembre de 2018 convocada per Vox
314-02381/12
Resposta del Govern 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les investigacions de la violència 
d’extrema dreta
314-02382/12
Resposta del Govern 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els Mossos d’Esquadra tenen 
un pla específic per a actuar davant l’augment de les agressions dels grups d’ex-
trema dreta
314-02383/12
Resposta del Govern 119



BOPC 207
23 de novembre de 2018

Taula de contingut 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de l’endarreriment de les 
obres per a l’entrada en funcionament dels jutjats 9 i 10 de Sabadell (Vallès Occi-
dental)
314-02400/12
Resposta del Govern 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la finalització 
de les obres dels jutjats 9 i 10 de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02401/12
Resposta del Govern 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del decret que ha de 
regular el règim sancionador de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia
314-02518/12
Resposta del Govern 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació del projecte 
de decret que ha de regular el règim sancionador de la Llei 11/2014, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
314-02519/12
Resposta del Govern 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les infraccions detectades amb rela-
ció a la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgène-
res i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia del 2014 ençà
314-02520/12
Resposta del Govern 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions aplicades 
per les infraccions comeses amb relació a la Llei 11/2014, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia del 2014 ençà
314-02521/12
Resposta del Govern 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a fer 
eficaç el règim sancionador de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia
314-02522/12
Resposta del Govern 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presentades 
per infraccions contra els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans-
gèneres i intersexuals i per accions d’homofòbia, bifòbia i transfòbia del 2014 ençà
314-02523/12
Resposta del Govern 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics que des-
tinarà a les polítiques LGBTI en els pressupostos de la Generalitat
314-02524/12
Resposta del Govern 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics previstos 
en els pressupostos de la Generalitat per a desplegar la Llei 11/2014, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
314-02525/12
Resposta del Govern 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a polítiques 
LGBTI el 2016 i el 2017
314-02526/12
Resposta del Govern 123
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les retallades aplicades a 
diversos departaments pel que fa als recursos compromesos per al 2018
310-00060/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 124

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dispositiu Ubiq
310-00061/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 124

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la implantació de noves 
empreses a Catalunya
310-00062/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 125

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inversió pública en 
educació
310-00063/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 125

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conveni pel traspàs del 
centre penitenciari de Figueres al Departament d’Ensenyament
310-00064/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 125

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la participació de la co-
munitat educativa en els grans debats sobre l’ensenyament
310-00065/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 126

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecció de la infància
310-00066/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 126

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els assetjaments dels co-
mandos separatistes als ciutadans i als càrrecs públics a l’espai públic i als domi-
cilis particulars
310-00067/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 126

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’administració dels recur-
sos econòmics de la Generalitat
310-00068/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 127

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques públiques 
amb relació als drets sexuals i reproductius de les dones
310-00069/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 127

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00032/12
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs 128

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00033/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 128

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00034/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 128

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00035/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 129
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00036/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 129

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00037/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 130

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el caràcter de la visita 
del president de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament a l’Institut El Palau, de 
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
311-00655/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 130

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu de la visita 
del president de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament a l’Institut El Palau, de 
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
311-00656/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 131

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris del president 
de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament per a fer visites als centres educatius
311-00657/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 132

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute pendent de pagament a 
les entitats de la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que 
gestionen centres de menors de la Generalitat
314-02780/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a pagar el deute 
pendent a les entitats de la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència que gestionen centres de menors de la Generalitat
314-02781/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat dels centres públics 
de menors tutelats
314-02782/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’educadors que hi ha 
als centres públics de menors tutelats
314-02783/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar un protocol 
sanitari per a atendre els menors migrants desemparats
314-02784/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement d’un brot de sarna 
detectat a Badalona (Barcelonès) el 7 de novembre de 2018
314-02785/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de reacció entre la detec-
ció d’un brot de sarna a Badalona (Barcelonès) el 7 de novembre de 2018 i l’adop-
ció de mesures
314-02786/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’actuació davant la 
detecció de casos de sarna
314-02787/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 137



BOPC 207
23 de novembre de 2018

Taula de contingut 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a les autoritats edu-
catives del Govern i de l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès) de la detecció d’un 
brot de sarna en aquesta ciutat
314-02788/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per les au-
toritats educatives davant la detecció d’un brot de sarna a Badalona (Barcelonès)
314-02789/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha informat de la detecció d’un 
brot de sarna les famílies del centre educatiu de Badalona (Barcelonès) en què ha 
aparegut
314-02790/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció de brots de sarna a 
Catalunya els darrers tres anys
314-02791/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de treure a concurs l’ex-
plotació dels restaurants Tòful de Mar i Iot, de la platja Llarga de Tarragona
314-02792/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb una altra diputat del GP PSC-Units 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar la degra-
dació de l’espai i les instal·lacions dels restaurants Tòful de Mar i Iot, de la platja 
Llarga de Tarragona
314-02793/12
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb una altra diputat del GP PSC-Units 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors sota tutela de 
la Direcció General d’Atenció a la Infància que s’han escapat dels centres d’acollida
314-02794/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors sota tutela 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància que s’han escapat dels centres d’aco-
llida i hi han tornat
314-02795/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb relació als 
menors sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància que s’han escapat 
dels centres d’acollida
314-02796/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes que activa davant 
la fuga d’un menor sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància
314-02797/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar la fuga de 
menors sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància
314-02798/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers 
no acompanyats que s’han retornat a llurs països d’origen
314-02799/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el vessament incontrolat de resi-
dus a la riera de Sant Miquel al pas pel barri de Saifores, a Banyeres del Penedès 
(Baix Penedès)
314-02800/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a evitar que es torni 
a produir un vessament incontrolat de residus a la riera de Sant Miquel
314-02801/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 144
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del viatge del vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018
314-02802/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del vicepresident del Go-
vern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018 durant 
el seu viatge fora de Catalunya
314-02803/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018
314-02804/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda s’ha reunit amb l’expresident Carles Puigdemont 
durant el viatge dels dies 13 i 14 de novembre de 2018
314-02805/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes i assumptes tractats pel 
vicepresident del Govern amb l’expresident Carles Puigdemont durant el viatge dels 
dies 13 i 14 de novembre de 2018
314-02806/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que han acompanyat 
el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda durant el viatge dels 
dies 13 i 14 de novembre de 2018 fora de Catalunya
314-02807/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si cap periodista ha acompanyat 
el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda durant el viatge dels 
dies 13 i 14 de novembre de 2018 fora de Catalunya
314-02808/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018 
en concepte de vols
314-02809/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018 
en concepte de pernoctació
314-02810/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018 
en concepte de manutenció
314-02811/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018 
en concepte de desplaçaments durant la visita
314-02812/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de les dependències ad-
ministratives a Barcelona en el marc de la primera fase del projecte Districte Admi-
nistratiu de la Generalitat
314-02813/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 152
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius, les línies directives i 
els criteris estratègics i operatius del pla de treball del Programa per a la posada en 
funcionament de la primera fase del projecte Districte Administratiu de la Generalitat
314-02814/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les obres del pro-
jecte Districte Administratiu de la Generalitat i el cost de l’arrendament de l’edifici
314-02815/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la transferència econò-
mica a Circuits de Catalunya SL el 2017 i el 2018
314-02816/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes sords el curs 
2018-2019
314-02817/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes sords que 
estudien en modalitat bilingüe en l’educació postobligatòria
314-02818/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres escolars 
existents amb educació bilingüe
314-02819/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació d’hores d’intèrpret 
de llengua de signes per als alumnes sords que estudien en modalitat bilingüe en 
l’educació postobligatòria
314-02820/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes com ara la de l’As-
semblea Nacional Catalana sobre consum estratègic
314-02821/12
Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes negatius en la com-
petitivitat i la imatge nacional i internacional de campanyes com la de l’Assemblea 
Nacional Catalana sobre consum estratègic
314-02822/12
Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes negatius en l’atracció 
d’inversions i en la creació d’ocupació per a les empreses de campanyes com la de 
l’Assemblea Nacional Catalana sobre consum estratègic
314-02823/12
Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures i les accions previstes 
per a impedir que determinats col·lectius separatistes organitzin campanyes d’asse-
nyalament d’empreses i consumidors
314-02824/12
Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri seguit amb relació al foment 
del joc responsable en la implantació del joc «Salari extra» de Loteria de Catalunya
314-02825/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les opinions demanades a experts 
sobre el potencial addictiu del joc «Salari extra» de Loteria de Catalunya
314-02826/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades en matèria 
de prevenció d’addicions amb relació a la creació del joc «Salari extra» de Loteria 
de Catalunya
314-02827/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 158
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’algun informe en 
l’àmbit de la Comissió Tècnica de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
amb relació a la creació del joc «Salari extra» de Loteria de Catalunya
314-02828/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el coneixement del nombre de 
joves afectats per l’addicció a les noves tecnologies
314-02829/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades a les es-
coles i als instituts per a pal·liar els efectes de les conductes abusives i addictives 
en l’àmbit de les noves tecnologies
314-02830/12
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les obres de reno-
vació del sistema de refrigeració dels jutjats de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02831/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de canviar d’ubicació els 
jutjats de Sabadell (Vallès Occidental) durant el 2019
314-02832/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a impedir 
la prescripció del delicte de furt per la saturació dels jutjats de guàrdia
314-02833/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el redactor de les instruccions 
4/2018 i 5/2018, sobre la regulació de l’ús dels dispositius conductors d’energia per 
part dels Mossos d’Esquadra
314-02834/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van tenir en compte les con-
clusions de l’Informe del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pisto-
les Elèctriques a l’hora de redactar les instruccions sobre la regulació de l’ús dels 
dispositius conductors d’energia
314-02835/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contradiccions entre l’Informe 
del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques i les 
instruccions sobre la regulació de l’ús dels dispositius conductors d’energia
314-02836/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si cap òrgan independent ha ava-
luat els efectes dels dispositius conductors d’energia
314-02837/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís de no tancar cap 
més escola a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
314-02838/12
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 164

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les necessitats 
pressupostàries de la Corporació per al 2019
322-00045/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 164

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’adquisició 
dels drets de transmissió de la Copa del Rei i la situació econòmica de la Corporació
322-00046/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 165
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el programa 
eduCAC en què participa la Corporació
322-00047/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 165

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reiteració d’insults 
a polítics constitucionalistes per part de col·laboradors dels mitjans de la Corporació
322-00048/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 166

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els informes 
20/2018 i 21/2018 de fiscalització de la Corporació i les seves empreses fets per la 
Sindicatura de Comptes
322-00049/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 166

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió de 
nous nomenaments en l’àmbit d’actuació de la Corporació
322-00050/12
Anunci: Andrea Levy Soler, del SP PPC 167

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament 
de les entrevistes als canals de la televisió pública
322-00051/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 167

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els motius de 
la situació de les audiències als canals de la Corporació
322-00052/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 168

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les propostes 
per a millorar les audiències als canals de la Corporació
322-00053/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 168

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió de 
l’impacte de la Marató del 2018 i les novetats que introduirà
322-00054/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 169

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el nombre 
d’empreses que han renunciat al patrocini i el nombre de queixes rebudes perquè 
en dos programes hagin sortit els presentadors o personatges principals mocant-se 
amb una senyera
322-00055/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 169

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les accions 
empreses per fer més visible l’esport femení, oferir una informació equilibrada i fe-
minitzar els programes esportius en el darrer any
322-00056/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 170

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’entrevista que va fer a la cap de l’oposició
323-00059/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 170

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la contractació d’empreses externes
323-00060/12
Anunci: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 171
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la denominació del Molt Honorable President Quim Torra en determinats es-
pais de TV3
323-00061/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 171

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’emissió del programa Sense ficció de TV3 dedicat als maltractaments
323-00062/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 171

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre les dades de l’últim informe del CAC d’observança del pluralisme 
polític en els mitjans públics
323-00063/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 172

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la integració dels continguts de Catalunya Ràdio al servei de veu 
Alexa d’Amazon
323-00064/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 172

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’entrevista a la cap de l’oposició
323-00065/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 173

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’entrevista a l’exalcalde de Medellín (Colòmbia) al programa Preguntes fre-
qüents de TV3
323-00066/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 173

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la paròdia a les famílies catalanes que no volen un sistema d’ensenyament 
exclusivament monolingüe al programa Polònia de TV3
323-00067/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 174

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la composició de les audiències i el públic dels programes de TV3
323-00068/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 174

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la col·laboració entre la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Xarxa de Televisions Locals per a 
donar difusió al món casteller i la previsió per a les pròximes temporades
323-00069/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 175

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre l’objectiu del programa Adolescents del canal Icat
323-00070/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 175

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el creixement dels perfils de la Corporació a les xarxes socials i el 
seu impacte
323-00071/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 176

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’emissió del programa El 
matí de Catalunya Ràdio corresponent al 13 de novembre de 2018 des de Waterloo
325-00020/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 176
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
retallades aplicades a diversos departaments pel que fa als recursos 
compromesos per al 2018
310-00060/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dispositiu 
Ubiq
310-00061/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
implantació de noves empreses a Catalunya
310-00062/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inversió 
pública en educació
310-00063/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conveni 
pel traspàs del centre penitenciari de Figueres al Departament 
d’Ensenyament
310-00064/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
participació de la comunitat educativa en els grans debats sobre 
l’ensenyament
310-00065/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecció 
de la infància
310-00066/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
assetjaments dels comandos separatistes als ciutadans i als càrrecs 
públics a l’espai públic i als domicilis particulars
310-00067/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
l’administració dels recursos econòmics de la Generalitat
310-00068/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques públiques amb relació als drets sexuals i reproductius de 
les dones
310-00069/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les mesures de lluita contra la corrupció
317-00032/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre les amenaces i els actes d’intimidació contra càrrecs 
públics
317-00033/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la planificació de polítiques i mesures en matèria fiscal
317-00034/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la possibilitat que hi hagi un judici just per als polítics 
independentistes empresonats en l’actual context de crisi de 
confiança amb el sistema judicial
317-00035/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la valoració que fa del mes d’octubre proppassat
317-00036/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la creació d’un front comú davant l’Estat amb relació a 
l’infrafinançament i la manca d’inversions a la xarxa ferroviària
317-00037/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 21.11.2018, DSPC-P 28.

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
manca de consens en la construcció d’un nou institut a Mollerussa 
(Pla d’Urgell)
311-00014/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
terrenys i el tipus de construcció del nou institut que es vol fer a 
Mollerussa (Pla d’Urgell)
311-00015/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat 
dels lavabos de l’Escola Frederic Godàs, de Lleida (Segrià)
311-00029/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
projecte de construcció d’un institut al barri de Can Llong, de 
Sabadell (Vallès Occidental)
311-00031/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
projecte de construcció de l’edifici de l’Escola Virolet, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
311-00032/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
tràmits que s’han iniciat per a solucionar els problemes dels 
conductes de la calefacció i de les altres instal·lacions del Complex 
Educatiu de Tarragona
311-00051/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
politització de l’escola pública
311-00052/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
neutralitat política dels centres públics d’educació
311-00053/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
es pot considerar adoctrinament la presència d’un mural amb el 
lema «Construïm República» al mur de l’Escola Francesc Macià, de 
Vilassar de Dalt (Maresme)
311-00054/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a garantir la neutralitat política a l’Escola 
Francesc Macià, de Vilassar de Dalt (Maresme)
311-00055/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
pertinència de dur a terme una campanya política en una escola 
bressol
311-00092/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri 
d’actuació per a mantenir la neutralitat política als centres educatius
311-00093/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si es pot 
considerar adoctrinament el fet que una escola bressol secundi una 
campanya política
311-00094/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions previstes per a restaurar la neutralitat política a l’Escola 
Bressol Cucut, del Papiol (Baix Llobregat)
311-00095/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet 
que uns menors cantin a escola una cançó amb contingut polític
311-00096/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la lletra 
d’una cançó que van cantar alumnes de l’Escola Torrent de Can 
Carabassa, de Barcelona, en la celebració del Carnestoltes
311-00097/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús 
sexista del llenguatge en una cançó que van cantar alumnes de 
l’Escola Torrent de Can Carabassa, de Barcelona, en la celebració 
del Carnestoltes
311-00098/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri 
d’actuació per a preservar l’escola lliure de politització
311-00099/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
llaços grocs que hi ha a l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Occidental)
311-00176/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
neutralitat política als centres públics d’educació
311-00177/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si hi 
ha adoctrinament a l’Institut Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental)
311-00178/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a garantir la neutralitat política a l’Institut 
Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
311-00179/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la zona 
on va començar l’incendi del 8 de març de 2018 a les instal·lacions de 
la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00254/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual es pot incendiar un edifici que comparteix recinte amb un 
parc de bombers
311-00255/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
companyia d’assegurances que cobria les instal·lacions i el contingut 
que es van incendiar a la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00256/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el nombre de despatxos incendiats el 8 de març de 2018 a les 
instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00257/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de vehicles d’extinció ràpida que hi ha a les instal·lacions de 
la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00258/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de vehicles d’extinció d’activació ràpida disponibles durant 
l’incendi de les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la 
Generalitat
311-00259/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
motiu pel qual no hi havia vehicles d’extinció d’activació ràpida a les 
instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat en el 
moment de l’incendi
311-00260/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.



BOPC 207
23 de novembre de 2018

1.25.10. Preguntes orals en comissió 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència de sistemes de detecció d’incendis o d’alarma a les 
instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00261/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència d’equips i sistemes de protecció contra incendis a les 
instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00262/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei 
de vigilància en l’accés a les instal·lacions de la Direcció General de 
Prevenció i Extinció d’Incendis
311-00263/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
control automàtic d’accés a les instal·lacions de la seu central dels 
Bombers de la Generalitat
311-00264/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
inspeccions de les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la 
Generalitat
311-00265/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
responsable de la gestió del registre documental de les instal·lacions 
de la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00266/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
responsable de la verificació de les mesures de seguretat a les 
instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00267/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el treball 
a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat 
amb alguna entitat col·laboradora de l’Administració
311-00268/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència d’alguna instrucció tècnica complementària del 
Reglament tècnic de prevenció i extinció d’incendis
311-00269/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data 
del darrer informe de verificació de mesures de seguretat a les 
instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
311-00270/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’organització per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de 
cursos per a personal formador de seguretat privada en actiu
311-00271/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’organització per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de 
cursos de reciclatge per a personal docent de centres de seguretat 
privada
311-00272/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
activitats formatives impulsades per l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya per al 2017 i el 2018
311-00273/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’origen 
de l’incendi a la seu central dels Bombers de la Generalitat del 8 de 
març de 2018
311-00293/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
documentació que hi havia als despatxos destruïts en l’incendi de la 
seu central dels Bombers de la Generalitat del 8 de març de 2018
311-00294/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’inici 
del pla de formació per a l’ús de pistoles elèctriques per a agents 
dels Mossos d’Esquadra
311-00366/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
redacció dels protocols d’ús de pistoles elèctriques pels agents dels 
Mossos d’Esquadra
311-00367/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’adquisició de pistoles elèctriques per al Cos de Mossos d’Esquadra
311-00368/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions per a aplicar les conclusions del Grup de Treball sobre la 
Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques
311-00369/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures que adoptarà per a evitar els delictes d’agressió sexual i de 
furt durant els mesos d’estiu
311-00404/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures que adoptarà per a evitar l’increment de delictes
311-00405/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
politització de l’escola pública
311-00456/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
neutralitat política dels centres públics d’educació
311-00457/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
possibilitat de considerar adoctrinament el fet que una escola 
pública mostri un posicionament polític
311-00458/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
garantiment de la neutralitat política de l’Escola Cassià Costal, de 
Girona
311-00459/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals ha proposat al major Josep Lluís Trapero que es 
tornés a fer càrrec del comandament del Cos de Mossos d’Esquadra
311-00476/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si va 
valorar el fet que el major Josep Lluís Trapero estigués processat 
quan li va proposar que es tornés a fer càrrec del comandament del 
Cos de Mossos d’Esquadra
311-00477/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
preparació de la defensa del major Josep Lluís Trapero en el procés 
penal en les millors condicions
311-00478/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió d’oferir als agents dels Mossos d’Esquadra processats unes 
condicions laborals adequades per a preparar llur defensa
311-00479/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió que els agents dels Mossos d’Esquadra processats puguin 
dedicar la jornada laboral a preparar llur defensa
311-00480/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
persona que es fa càrrec dels honoraris i la minuta de la defensa del 
major Josep Lluís Trapero
311-00481/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’aportació del Departament d’Interior en la defensa penal del major 
Josep Lluís Trapero
311-00482/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
intenció de facilitar l’accés a serveis jurídics externs als agents dels 
Mossos d’Esquadra immersos en procediments judicials
311-00483/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
incoació d’un expedient sancionador al major Josep Lluís Trapero 
amb relació als delictes de què l’acusa l’Audiència Nacional
311-00484/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quan 
pensa el conseller d’Interior ordenar al director general de la Policia 
que impulsi un expedient sancionador contra el major Josep Lluís 
Trapero
311-00485/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
ordres emeses perquè els agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
identifiquin les persones que exhibeixin simbologia de qualsevol 
mena al mobiliari urbà o a l’espai públic
311-00569/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
ordres emeses perquè els agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
identifiquin les persones que exhibeixin simbologia separatista a 
prop de les vies de comunicació
311-00570/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir 
simbologia de qualsevol mena
311-00571/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir 
simbologia de qualsevol mena de forma individual sense formar part 
d’un grup
311-00572/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir 
simbologia de qualsevol mena que formaven part d’un grup
311-00573/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de 
qualsevol mena
311-00574/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de 
qualsevol mena de manera individual sense formar part d’un grup
311-00575/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir 
simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies 
davant els òrgans judicials corresponents
311-00577/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones denunciades, un cop identificades, per haver fet 
servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
311-00578/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir 
simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies 
per via administrativa
311-00579/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones sancionades administrativament, un cop 
identificades, per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir 
simbologia de qualsevol mena
311-00580/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia 
de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies davant els 
òrgans judicials corresponents
311-00581/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia 
de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies per via 
administrativa
311-00583/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
inclusió a l’ordre del dia de les reunions de les juntes de seguretat 
locals de l’estudi de mesures concretes que impedeixin l’ús arbitrari 
del mobiliari urbà per a la simbologia de qualsevol mena
311-00585/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.11.2018, DSPC-C 105.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
finalitat del símbol polític de la pàgina 155 de l’agenda escolar de la 
Garrotxa del curs 2018-2019
311-00616/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el fet 
que aparegui un símbol polític a la pàgina 155 de l’agenda escolar 
de la Garrotxa del curs 2018-2019 és la manera de vetllar per la 
neutralitat partidista en el sistema educatiu
311-00617/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el fet 
que aparegui un símbol polític a la pàgina 155 de l’agenda escolar 
de la Garrotxa del curs 2018-2019 dona la raó a les sospites d’intent 
d’adoctrinament en el sistema educatiu
311-00618/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.
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Fascicle segon

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’alumnes que van rebre l’agenda escolar de la Garrotxa per 
al curs 2018/2019 i sobre el cost del tiratge de l’agenda
311-00619/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
retirada de l’agenda escolar de la Garrotxa del curs 2018-2019 i si 
n’han fet de noves
311-00620/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals el quadernet informatiu de l’Escola Marià Fortuny, 
de Reus (Baix Camp), del curs 2017-2018 obvia una de les llengües 
oficials i tracta l’espanyol com una llengua estrangera
311-00621/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals no vetlla perquè les famílies puguin fer les 
reunions a l’Escola Marià Fortuny, de Reus (Baix Camp), en qualsevol 
de les llengües oficials
311-00622/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 20.11.2018, DSPC-C 113.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va 
activar el pla de xoc del Departament de Salut per l’epidèmia de grip
314-00024/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-00024/12 a 
314-00033/12 us informo del següent:

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

La grip és una malaltia respiratòria vírica que s’encomana fàcilment d’una per-
sona a una altra. A Catalunya arriba amb l’hivern, la majoria de les vegades a partir 
de la segona quinzena de desembre, i s’incrementa habitualment durant les primeres 
setmanes de gener. El pla de xoc es va activar el dia 1 de desembre de 2017 fins al 
31 de març de 2018.

A continuació es mostra l’import de la despesa en la temporada Pla integral d’ur-
gències de Catalunya (PIUC) 2017-2018 (novembre 2017 - abril 2018).

Regió sanitària
PIUC Atenció 

especialitzada d’aguts
PIUC Atenció 

sociosanitària

Lleida 160.027,14 202.461,80
Camp de Tarragona 264.534,66 164.712,99

Terres de l’Ebre 587.854,80 47.720,25

Girona 836.060,16 339.208,10

Catalunya Central 139.343,36 359.904,44

Àmbit Metropolità Sud 1.949.718,42 465.967,78

Àmbit Metropolità Nord 4.068.172,94 521.775,80

Àmbit Barcelona Ciutat 5.349.758,30 886.181,39

Total 2017 - 2018 13.355.469,78 2.987.932,55

Els imports d’anualitat de contractació als equips d’atenció primària, són el se-
güents, desglossats per conceptes:

– Atenció continuada: 110.487.584,11 €.
– Reforços d’estiu: 2.487.897,22 €.
– Equip de suport integral a la cronicitat (ESIC): 1.206.566,94 €.
L’objectiu és reforçar l’atenció primària no només durant el període hivernal en 

què es produeix l’epidèmia gripal, sinó durant tot l’any.
Per poder dur a terme els plans de contingència territorials que es van desplegar 

per millorar l’atenció urgent al període d’hivern 2017-2018, es van destinar un total 
de 17,8M€ addicionals, destinats a les unitats amb més pressió assistencial. Els cen-
tres tenen la potestat de reforçar els seus serveis com creguin oportú, en el marc dels 
plans de contingència dissenyats.

Per aquest motiu la informació disponible es relativa als resultats en termes d’ac-
tivitat i no de contractació de professionals (sigui de reforç o de qualsevol altre ti-
pus). En conjunt, aquesta aportació econòmica ha fet possible que:

– S’hagi atès un 6,6% més d’urgències que la temporada anterior.
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– L’activitat del 061 CatSalut Respon i dels CUAP hagi crescut un 14,3% i un 
10,6%, respectivament.

– Els ingressos directes des dels serveis d’urgències hospitalàries als centres so-
ciosanitaris s’hagin incrementat en un 40% i els ingressos directes des dels CUAP 
s’hagin quintuplicat, descongestionant així els hospitals d’aguts.

– Les urgències hospitalàries només hagin incrementat un 2,9%, la qual cosa 
permet observar una tendència a la millora de la utilització dels serveis d’urgències 
hospitalàries.

– Creixin les hospitalitzacions domiciliàries, fins arribar al 3,4%.
– S’hagi gestionat més de 2.300 serveis a través de la línia de consultoria pedià-

trica del 061 CatSalut Respon-SEM.
A continuació es mostra el nombre d’urgències ateses durant l’onada epidèmica 

de la grip 2017-2018, per cadascun dels hospitals del sistema sanitari integral d’uti-
lització pública de Catalunya (Siscat).

  <15 anys >=15 anys Total

  N % N % N

00001 Hospital Arnau de Vilanova 4.733 3,1 15.979 2,6 20.712
00039 Hospital U. de Tarragona Joan XXIII 5.021 3,3 14.190 2,3 19.211

00086 Hospital Verge de la Cinta 1.767 1,2 8.007 1,3 9.774

00100 Hospital Dr. Josep Trueta 3.667 2,4 11.812 1,9 15.479

00146 Hospital Sant Llorenç 181 0,1 10.183 1,7 10.364

00148 Hospital Universitari Bellvitge 25 0,0 23.569 3,8 23.594

00272 Hospital U. Germans Trias i Pujol 6.447 4,3 22.289 3,6 28.736

00634 Fundació Althaia 5.506 3,7 19.229 3,1 24.735

00668 Clínica Girona 1 0,0 11 0,0 12

00678 Clínica Salus Infirmorum 125 0,1 844 0,1 969

00707 Espitau Val d’Aran 648 0,4 3.139 0,5 3.787

00718 Hospital Clínic i Provincial 230 0,2 28.263 4,6 28.493

00719 Hospital Comarcal de la Selva 1.301 0,9 6.316 1,0 7.617

00723 Hospital de Campdevànol 403 0,3 1.999 0,3 2.402

00724 Hospital de Figueres 1.552 1,0 8.502 1,4 10.054

00725 Hospital de l’Hospitalet 45 0,0 13.702 2,2 13.747

00726 Hospital Dos de Maig de Barcelona 148 0,1 10.943 1,8 11.091

00729 Hospital Mútua de Terrassa 5.007 3,3 16.510 2,7 21.517

00732 Hospital de la Seu d’Urgell 526 0,3 2.646 0,4 3.172

00733 Hospital de l’Esperança 3 0,0 490 0,1 493

00734 Hospital de l’Esperit Sant 434 0,3 12.150 2,0 12.584

00737 Hospital Comarcal Móra d’Ebre 642 0,4 2.867 0,5 3.509

00739 Hospital de Palamós 3.037 2,0 9.516 1,5 12.553

00741 Hospital de Sabadell 7.507 5,0 23.102 3,8 30.609

00742 Hospital de Sant Boi 4.765 3,2 13.423 2,2 18.188

00743 Hospital de Sant Celoni 569 0,4 5.202 0,8 5.771

00744 Hospital de Terrassa 6.760 4,5 17.069 2,8 23.829

00745 Hospital General de Vic 929 0,6 5.642 0,9 6.571

00746 Hospital del Mar 2.755 1,8 17.071 2,8 19.826

00748 Hospital del Pallars 379 0,3 1.318 0,2 1.697

00750 Hospital General de Granollers 5.325 3,5 20.273 3,3 25.598

00753 Hospital Municipal de Badalona 622 0,4 11.086 1,8 11.708

00754 Hospital Residència Sant Camil 2.929 1,9 9.310 1,5 12.239

00756 Hospital Sant Antoni Abat 967 0,6 7.749 1,3 8.716

00757 Hospital Comarcal Sant Bernabé 1.397 0,9 4.822 0,8 6.219
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  <15 anys >=15 anys Total

  N % N % N

00759 Hospital Sant Jaume de Calella 1.561 1,0 8.989 1,5 10.550
00762 Hospital d’Olot i Comarcal de la 
Garrotxa

1.381 0,9 6.640 1,1 8.021

00763 Hospital Universitari Sant Joan de 
Reus

4.645 3,1 13.327 2,2 17.972

00764 Hospital Sant Joan de Déu-
Martorell

2.143 1,4 9.407 1,5 11.550

00765 Hospital Sant Joan de Déu-
Esplugues

21.885 14,6 4.741 0,8 26.626

00767 Hospital Sant Pau i Sta. Tecla 2.665 1,8 9.677 1,6 12.342

00770 Hospital Santa Caterina 2.102 1,4 9.228 1,5 11.330

00771 Hospital Santa Maria 15 0,0 796 0,1 811

00772 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 5.912 3,9 25.861 4,2 31.773

00777 Fundació Puigvert 36 0,0 3.382 0,5 3.418

00826 Pius Hospital de Valls 1.275 0,8 5.626 0,9 6.901

00827 Plató Fundació Privada 75 0,0 4.209 0,7 4.284

00833 Hospital Universitari Sagrat Cor 115 0,1 9.583 1,6 9.698

00836 Clínica Terres de l’Ebre 1.653 1,1 3.994 0,6 5.647

00908 Fundació Privada Hospital de Mollet 2.603 1,7 12.653 2,1 15.256

00916 Hospital General d’Igualada 2.938 2,0 10.393 1,7 13.331

00975 Hospital Comarcal de Montsià 1.257 0,8 6.419 1,0 7.676

01012 Hospital Comarcal Alt Penedès 3.021 2,0 7.939 1,3 10.960

01425 Hospital de Mataró 4.895 3,3 19.221 3,1 24.116

04373 Hospital del Vendrell 3.417 2,3 10.578 1,7 13.995

05994 Hospital de Sant Joan Despí 
Moisès Broggi

42 0,0 14.700 2,4 14.742

06046 Hospital Universitari Vall d’Hebron 8.518 5,7 34.402 5,6 42.920

07493 Hospital de La Cerdanya 1.790 1,2 4.421 0,7 6.211

Total 150.297 100,0 615.409 100,0 765.706

No informat o erroni per data de naixement: 190 (0,02%).

A continuació es mostra el nombre d’urgències pediàtriques (pacients menors de 
15 anys) ateses durant l’onada epidèmica de la grip 2017-2018, derivades des d’un 
recurs d’atenció primària, per cadascun dels hospitals del Siscat.

N

  <15 anys

00001 Hospital Arnau de Vilanova 952
00039 Hospital U. de Tarragona Joan XXIII 358

00086 Hospital Verge de la Cinta 316

00100 Hospital Dr. Josep Trueta 491

00146 Hospital Sant Llorenç 13

00148 Hospital Universitari Bellvitge 3

00272 Hospital U. Germans Trias i Pujol 388

00634 Fundació Althaia 378

00668 Clínica Girona 0

00678 Clínica Salus Infirmorum 0

00707 Espitau Val d’Aran 3

00718 Hospital Clínic i Provincial 5

00719 Hospital Comarcal de la Selva 125

00723 Hospital de Campdevànol 33

00724 Hospital de Figueres 280
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N

  <15 anys

00725 Hospital de l’Hospitalet 0
00726 Hospital Dos de Maig de Barcelona 4

00729 Hospital Mútua de Terrassa 243

00732 Hospital de la Seu d’Urgell 20

00733 Hospital de l’Esperança 0

00734 Hospital de l’Esperit Sant 0

00737 Hospital Comarcal Móra d’Ebre 61

00739 Hospital de Palamós 296

00741 Hospital de Sabadell 633

00742 Hospital de Sant Boi 385

00743 Hospital de Sant Celoni 14

00744 Hospital de Terrassa 406

00745 Hospital General de Vic 340

00746 Hospital del Mar 315

00748 Hospital del Pallars 58

00750 Hospital General de Granollers 415

00753 Hospital Municipal de Badalona 30

00754 Hospital Residència Sant Camil 105

00756 Hospital Sant Antoni Abat 10

00757 Hospital Comarcal Sant Bernabé 35

00759 Hospital Sant Jaume de Calella 231

00762 Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 105

00763 Hospital Universitari Sant Joan de Reus 393

00764 Hospital Sant Joan de Déu - Martorell 255

00765 Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues 1.777

00767 Hospital Sant Pau i Sta. Tecla 163

00770 Hospital Santa Caterina 338

00771 Hospital Santa Maria 1

00772 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 492

00777 Fundació Puigvert 0

00826 Pius Hospital de Valls 92

00827 Plató Fundació Privada 1

00833 Hospital Universitari Sagrat Cor 0

00836 Clínica Terres de l’Ebre 0

00908 Fundació Privada Hospital de Mollet 13

00916 Hospital General d’Igualada 318

00975 Hospital Comarcal de Montsià 79

01012 Hospital Comarcal Alt Penedès 113

01425 Hospital de Mataró 433

04373 Hospital del Vendrell 148

05994 Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi 2

06046 Hospital Universitari Vall d’Hebron 853

07493 Hospital de la Cerdanya 22

Total 12.544

No informat o erroni per procedència i/o data de naixement: 1.256 (0,2%).

A continuació es mostra el percentatge d’urgències pediàtriques (pacients me-
nors de 15 anys) ateses durant l’onada epidèmica de la grip 2017-2018, que han re-
querit ingrés al mateix hospital, per cadascun dels hospitals del Siscat.
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% urg ingrés

  <15 anys

00001 Hospital Arnau de Vilanova 6,3
00039 Hospital U. de Tarragona Joan XXIII 5,6

00086 Hospital Verge de la Cinta 11,3

00100 Hospital Dr. Josep Trueta 7,0

00146 Hospital Sant Llorenç 1,1

00148 Hospital Universitari Bellvitge 0,0

00272 Hospital U. Germans Trias i Pujol 4,8

00634 Fundació Althaia 4,2

00668 Clínica Girona 0,0

00678 Clínica Salus Infirmorum 0,0

00707 Espitau Val d’Aran 1,2

00718 Hospital Clínic i Provincial 9,6

00719 Hospital Comarcal de la Selva 1,0

00723 Hospital de Campdevànol 4,5

00724 Hospital de Figueres 10,1

00725 Hospital de l’Hospitalet 0,0

00726 Hospital Dos de Maig de Barcelona 0,0

00729 Hospital Mútua de Terrassa 2,3

00732 Hospital de la Seu d’Urgell 0,6

00733 Hospital de l’Esperança 0,0

00734 Hospital de l’Esperit Sant 0,9

00737 Hospital Comarcal Móra d’Ebre 3,3

00739 Hospital de Palamós 4,5

00741 Hospital de Sabadell 3,4

00742 Hospital de Sant Boi 3,9

00743 Hospital de Sant Celoni 0,2

00744 Hospital de Terrassa 2,2

00745 Hospital General de Vic 18,5

00746 Hospital del Mar 6,2

00748 Hospital del Pallars 5,5

00750 Hospital General de Granollers 3,0

00753 Hospital Municipal de badalona 0,0

00754 Hospital Residència Sant Camil 4,6

00756 Hospital Sant Antoni Abat 0,0

00757 Hospital Comarcal Sant Bernabé 3,7

00759 Hospital Sant Jaume de Calella 5,0

00762 Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 2,3

00763 Hospital Universitari Sant Joan de Reus 5,9

00764 Hospital Sant Joan de Déu - Martorell 3,1

00765 Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues 6,8

00767 Hospital Sant Pau i Sta. Tecla 2,1

00770 Hospital Santa Caterina 4,4

00771 Hospital Santa Maria 60,0

00772 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 3,5

00777 Fundació Puigvert 11,1

00826 Pius Hospital de Valls 6,7

00827 Plató Fundació Privada 0,0

00833 Hospital Universitari Sagrat Cor 0,9

00836 Clínica Terres de l’Ebre 1,3
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% urg ingrés

  <15 anys

00908 Fundació Privada Hospital de Mollet 0,0
00916 Hospital General d’Igualada 3,9

00975 Hospital Comarcal de Montsià 0,0

01012 Hospital Comarcal Alt Penedès 0,2

01425 Hospital de Mataró 4,3

04373 Hospital del Vendrell 1,3

05994 Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi 0,0

06046 Hospital Universitari Vall d’Hebron 10,0

07493 Hospital de la Cerdanya 4,3

Total 4,7

No informat o erroni per situació a l’alta i/o data de naixement: 4 (0,004%).

A continuació es mostra el nombre de pacients adults (a partir de 15 anys) atesos 
durant l’onada epidèmica de la grip 2017-2018, derivades des d’un recurs d’atenció 
primària, per cadascun dels hospitals del Siscat.

  >=15 anys

00001 Hospital Arnau de Vilanova 3.853
00039 Hospital U. de Tarragona Joan XXIII 1.203

00086 Hospital Verge de la Cinta 1.400

00100 Hospital Dr. Josep Trueta 1.886

00146 Hospital Sant Llorenç 743

00148 Hospital Universitari Bellvitge 3.368

00272 Hospital U. Germans Trias i Pujol 841

00634 Fundació Althaia 1.873

00668 Clínica Girona 0

00678 Clínica Salus Infirmorum 0

00707 Espitau Val d’Aran 77

00718 Hospital Clínic i Provincial 1.734

00719 Hospital Comarcal de la Selva 574

00723 Hospital de Campdevànol 168

00724 Hospital de Figueres 884

00725 Hospital de l’Hospitalet 497

00726 Hospital Dos de Maig de Barcelona 506

00729 Hospital Mútua de Terrassa 1.432

00732 Hospital de la Seu d’Urgell 165

00733 Hospital de l’Esperança 16

00734 Hospital de l’Esperit Sant 0

00737 Hospital Comarcal Móra d’Ebre 453

00739 Hospital de Palamós 668

00741 Hospital de Sabadell 2.207

00742 Hospital de Sant Boi 788

00743 Hospital de Sant Celoni 170

00744 Hospital de Terrassa 1.835

00745 Hospital General de Vic 1.459

00746 Hospital del Mar 1.962

00748 Hospital del Pallars 236

00750 Hospital General de Granollers 1.463

00753 Hospital Municipal de Badalona 336

00754 Hospital Residència Sant Camil 467
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  >=15 anys

00756 Hospital Sant Antoni Abat 60
00757 Hospital Comarcal Sant Bernabé 464

00759 Hospital Sant Jaume de Calella 963

00762 Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 441

00763 Hospital Universitari Sant Joan de Reus 962

00764 Hospital Sant Joan de Déu - Martorell 758

00765 Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues 251

00767 Hospital Sant Pau i Sta. Tecla 841

00770 Hospital Santa Caterina 1.290

00771 Hospital Santa Maria 37

00772 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 3.455

00777 Fundació Puigvert 0

00826 Pius Hospital de Valls 427

00827 Plató Fundació Privada 179

00833 Hospital Universitari Sagrat Cor 166

00836 Clínica Terres de l’Ebre 0

00908 Fundació Privada Hospital de Mollet 42

00916 Hospital General d’Igualada 1.066

00975 Hospital Comarcal de Montsià 751

01012 Hospital Comarcal Alt Penedès 409

01425 Hospital de Mataró 1.417

04373 Hospital del Vendrell 465

05994 Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi 1.218

06046 Hospital Universitari Vall d’Hebron 3.640

07493 Hospital de la Cerdanya 55

Total 52.621

No informat o erroni per procedència i/o data de naixement: 1.256 (0,2%).

A continuació es mostra el percentatge de pacients adults (a partir de 15 anys) 
atesos durant l’onada epidèmica de la grip 2017-2018, que han requerit ingrés al ma-
teix Hospital, per cadascun dels hospitals del Siscat.

% urg ingrés

  >=15 anys

00001 Hospital Arnau de Vilanova 20,4
00039 Hospital U. de Tarragona Joan XXIII 12,7

00086 Hospital Verge de la Cinta 16,7

00100 Hospital Dr. Josep Trueta 19,8

00146 Hospital Sant Llorenç 12,5

00148 Hospital Universitari Bellvitge 14,2

00272 Hospital U. Germans Trias i Pujol 13,5

00634 Fundació Althaia 17,2

00668 Clínica Girona 9,1

00678 Clínica Salus Infirmorum 0,0

00707 Espitau Val d’Aran 4,4

00718 Hospital Clínic i Provincial 15,0

00719 Hospital Comarcal de la Selva 11,5

00723 Hospital de Campdevànol 12,4

00724 Hospital de Figueres 18,5

00725 Hospital de l’Hospitalet 9,4

00726 Hospital Dos de Maig de Barcelona 4,0
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% urg ingrés

  >=15 anys

00729 Hospital Mútua de Terrassa 14,7
00732 Hospital de la Seu d’Urgell 9,4

00733 Hospital de l’Esperança 0,2

00734 Hospital de l’Esperit Sant 9,8

00737 Hospital Comarcal Móra d’Ebre 16,0

00739 Hospital de Palamós 9,8

00741 Hospital de Sabadell 13,8

00742 Hospital de Sant Boi 13,2

00743 Hospital de Sant Celoni 7,7

00744 Hospital de Terrassa 8,9

00745 Hospital General de Vic 40,4

00746 Hospital del Mar 14,2

00748 Hospital del Pallars 17,5

00750 Hospital General de Granollers 12,6

00753 Hospital Municipal de Badalona 6,4

00754 Hospital Residència Sant Camil 15,0

00756 Hospital Sant Antoni Abat 0,0

00757 Hospital Comarcal Sant Bernabé 10,7

00759 Hospital Sant Jaume de Calella 19,1

00762 Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 7,1

00763 Hospital Universitari Sant Joan de Reus 14,1

00764 Hospital Sant Joan de Déu - Martorell 14,3

00765 Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues 15,9

00767 Hospital Sant Pau i Sta. Tecla 10,1

00770 Hospital Santa Caterina 19,3

00771 Hospital Santa Maria 27,4

00772 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 19,6

00777 Fundació Puigvert 7,2

00826 Pius Hospital de Valls 14,3

00827 Plató Fundació Privada 12,1

00833 Hospital Universitari Sagrat Cor 18,1

00836 Clínica Terres de l’Ebre 1,9

00908 Fundació Privada Hospital de Mollet 12,7

00916 Hospital General d’Igualada 13,5

00975 Hospital Comarcal de Montsià 2,9

01012 Hospital Comarcal Alt Penedes 11,2

01425 Hospital de Mataró 12,5

04373 Hospital del Vendrell 7,8

05994 Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi 20,4

06046 Hospital Universitari Vall d’Hebron 18,3

07493 Hospital de la Cerdanya 9,0

Total 13,8

No informat o erroni per situació a l’alta i/o data de naixement: 4 (0,004%).

El sistema d’informació de reclamacions del Servei Català de la Salut (GRE) no 
recull cap tipus de queixa relacionada específicament amb l’epidèmia gripal com a 
motiu de reclamació en cap nivell assistencial.
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Tal com estableix l’annex I de la Instrucció 03/2004 de Reclamacions i suggeri-
ments del CatSalut, la classificació de la codificació de les reclamacions per tipolo-
gia és la següent:

– Assistencial.
– Tracte.
– Informació.
– Organització i tràmits.
– Hoteleria, habitabilitat i confort.
– Documentació.
Pel que fa a les reclamacions classificades com assistencials, la codificació és la 

següent: 

01 Assistencial

Codi Descripció

010100 Negativa d’assistència
010200 Insatisfacció d’assistència

010201 Manca de confiança amb el metge

010202 Manca de confiança amb el personal d’infermeria

010203 Manca de confiança amb l’equip assistencial

010300 Assistència no duta a terme

010400 Accident assistencial

010500 Desacord amb l’alta

010501 Desacord amb l’alta: amb el trasllat a un altre centre

010502 Desacord amb l’alta: per alta en incapacitat temporal (IT)

010503 Desacord amb l’alta: per alta de tractament

010600 Objecció de consciència

010700 Infecció Hospitalària/ambulatòria

010800 Confusió o error

010801 Confusió o error de malalt

010802 Confusió o error de medicació

010803 Confusió o error d’intervenció quirúrgica

010804 Confusió o error de tractament no quirúrgic

010805 Confusió o error de prova complementària

010806 Confusió o error de diagnòstic

010900 Incompliment de la dieta alimentària

011000 Possible negligència

011100 Denegació segona opinió

011200 Incompliment/denegació voluntats anticipades

019900 Altres d’assistencial

Barcelona, 12 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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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat, 
per regions sanitàries, i la partida pressupostària del pla de xoc per 
l’epidèmia de grip
314-00025/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00024/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat a 
reforçar els serveis d’atenció primària per l’epidèmia de grip
314-00026/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00024/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum 
d’urgències, a cadascun dels centres hospitalaris del Siscat, durant 
l’epidèmia de grip
314-00027/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00024/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients pediàtrics derivats als centres hospitalaris del Siscat des 
dels serveis d’atenció primària durant l’epidèmia de grip
314-00028/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00024/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
pacients pediàtrics atesos als centres hospitalaris del Siscat durant 
l’epidèmia de grip que han estat finalment ingressats
314-00029/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00024/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients adults atesos per l’epidèmia de grip als centres hospitalaris 
del Siscat derivats des dels serveis d’atenció primària
314-00030/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00024/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
de pacients adults atesos durant l’epidèmia de grip als centres 
hospitalaris del Siscat que han estat finalment ingressats
314-00031/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00024/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de 
reforç a la sanitat signats per l’epidèmia de grip
314-00032/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00024/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
queixes presentades pels usuaris de la sanitat per l’epidèmia de grip 
de l’1 de desembre de 2017 ençà
314-00033/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00024/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
concertades de centres oberts al Baix Llobregat
314-00547/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-00547/12 i us faig saber que les places concertades a la comarca del Baix Llo-
bregat són 1.017. (Dades a 31/12/2017 i s’hi inclouen les acreditades per resolució 
de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de 27/10/2017 ja que gaudeixen 
d’un règim idèntic al concert).

Barcelona, 30 d’Octubre de 2018
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals que treballen en cadascuna de les residències 
públiques per a gent gran
314-00560/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-00560/12, conjuntament amb la de número de tramitació 314-00561/12.

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

Us faig saber que el nombre de professionals que treballen en cadascuna de les 
residències de titularitat pública per a la gent gran de gestió directa i indirecta de la 
Generalitat a Catalunya es troba recollit en els quadres següents:
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Professionals Residència de Gent Gran Conca de Barberà 

A1 metge/essa 1
A3 cap de 2a. D’administració 1

Administrador/a Residència de Gent Gran de Conca de Barberà 1

Auxiliar administratiu/iva 1

B1 diplomat/ada en infermeria 6

B1 fisioterapeuta 2

B1 terapeuta ocupacional 1

C1 tècnic/a administratiu/iva 1

C1 tècnic/a especialista-animador/a sociocultural 1

D1 auxiliar de geriatria 32

D1 auxiliar sanitari/ària 5

D1 oficial/a de 1a-bugader/a 1

D1 oficial/a de 1a-manteniment 2

D1 recepcionista 3

Diplomat/ada treball social 1

Director/a de la Residència de Gent Gran de la Conca de Barberà 1

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 1

Total 61

Professionals Residència de Gent Gran Creu de Palau 

Administrador/a Residència de Gent Gran de Creu de Palau 1
Administratiu/iva 1

Auxiliar administratiu/iva 1

Auxiliar tècnic/a de clínica 2

B1 diplomat/ada en infermeria 15

B1 diplomat/ada en treball social 1

B1 fisioterapeuta 2

B1 terapeuta ocupacional 2

C1 encarregat/ada 2

C1 governant/a 1

C1 tècnic/a especialista-animador/a sociocultural 2

C2 responsable de magatzem 1

D1 auxiliar de geriatria 87

D1 auxiliar sanitari/ària 9

D1 oficial/a de 1a-cuiner/a 3

D1 treballador/a familiar 1

D2 ajudant/a d’ofici-cuiner/a 2

D2 cambrer/a-netejador/a 3

Diplomat/ada treball social 1

Director/a de la Residència de Gent Gran de creu de palau 1

E ajudant/a d’ofici-serveis generals 1

E porter/a 1

E subaltern/a 5

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 1

Total 146
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Professional Residència de Gent Gran del Mil·lenari 

A1 metge/essa 1
Administrador/a Residència de Gent Gran Mil·lenari 1

Auxiliar administratiu/iva 1

B1 diplomat/ada en infermeria 8

B1 diplomat/ada en treball social 1

B1 fisioterapeuta 2

B1 terapeuta ocupacional 1

C1 tècnic/a especialista-animador/a sociocultural 1

D1 auxiliar de geriatria 27

D1 treballador/a familiar 2

Director/a de la Residència de Gent Gran Mil·lenari 1

E subaltern/a 2

Subaltern/a 1

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 1

Total 50

Professionals Residència de Gent Gran Feixa Llarga 

A1 metge/essa 1
Administrador/a Residència de Gent Gran de Feixa Llarga 1

Auxiliar administratiu/iva 1

B1 diplomat/ada en infermeria 9

B1 fisioterapeuta 2

B1 terapeuta ocupacional 1

C1 tècnic/a especialista-animador/a sociocultural 1

D1 auxiliar de geriatria 52

Diplomat/ada salut pública 1

Diplomat/ada treball social 1

Director/a de la Residència de Gent Gran de feixa llarga 1

E subaltern/a 2

Subaltern/a 1

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 1

Total 75

Professionals Residència de Gent Gran Gràcia 

A1 metge/essa 1
Administrador/a Residència de Gent Gran de Gràcia 1

Auxiliar administratiu/iva 1

B1 diplomat/ada en infermeria 10

B1 fisioterapeuta 1

B1 terapeuta ocupacional 1

C1 tècnic/a especialista-animador/a sociocultural 1

C1 tècnic/a especialista-manteniment 1

D1 auxiliar de geriatria 35

Diplomat/ada treball social 1

Director/a de la Residència de Gent Gran de Gràcia 1

E subaltern/a 1

Subaltern/a 2

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 1

Total 58
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Professionals Residència de Gent Gran Jaume I 

A1 metge/essa 1
A2 cap de 1a d’administració 1

Administrador/a Residència de Gent Gran Jaume I 1

Auxiliar administratiu/iva 1

B1 diplomat/ada en infermeria 9

B1 fisioterapeuta 3

B1 terapeuta ocupacional 1

C1 tècnic/a especialista-animador/a sociocultural 1

D1 auxiliar de geriatria 37

D1 auxiliar sanitari/ària 4

D1 oficial/a de 1a-cuiner/a 3

D1 oficial/a de 1a-jardiner/a 1

D1 oficial/a de 1a-manteniment 1

D1 recepcionista 2

D2 ajudant/a d’ofici-cuiner/a 3

Diplomat/ada treball social 1

Subaltern/a 1

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 1

Total 72

Professionals Residència de Gent Gran Llar Sant Josep 

A1 metge/essa 2
A3 cap de 2a. d’administració 1

Administrador/a Residència de Gent Gran Llar de Sant Josep 1

Auxiliar administratiu/iva 1

B1 diplomat/ada en infermeria 8

B1 diplomat/ada en treball social 1

B1 fisioterapeuta 2

B1 terapeuta ocupacional 1

C1 tècnic/a especialista-animador/a sociocultural 1

Cambrer/a-netejador/a 1

D1 auxiliar de geriatria 40

D1 oficial/a de 1a-manteniment 1

D1 recepcionista 1

D1 treballador/a familiar 1

D2 cambrer/a-netejador/a 1

Director/a de la Residència de Gent Gran Llar Sant Josep 1

E guarda 1

Subaltern/a 1

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 1

Vetllador/a 2

Total 69
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Professionals Residència de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè 

A1 metge/essa 2
Administrador/a Residència de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè 1

Auxiliar administratiu/iva 1

B1 diplomat/ada en infermeria 9

B1 fisioterapeuta 3

B1 terapeuta ocupacional 1

C1 tècnic/a especialista-animador/a sociocultural 2

D1 auxiliar de geriatria 59

D1 auxiliar sanitari/ària 3

D1 oficial/a de 1a-manteniment 1

D2 cambrer/a-netejador/a 3

Diplomat/ada treball social 1

E guarda 1

E porter/a 1

E subaltern/a 1

Recepcionista-telefonista 1

Subaltern/a 2

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 1

Total 93

Professionals Residència de Gent Gran Mataró 

A1 metge/essa 1
A2 cap de 1a d’administració 1

Administrador/a Residència de Gent Gran de Mataró 1

Auxiliar administratiu/iva 2

B1 diplomat/ada en infermeria 10

B1 fisioterapeuta 4

B1 terapeuta ocupacional 2

C1 encarregat/ada 1

C1 governant/a 1

C1 tècnic/a especialista-animador/a sociocultural 1

D1 auxiliar de geriatria 50

D1 auxiliar sanitari/ària 10

D1 oficial/a de 1a-manteniment 1

D2 cambrer/a-netejador/a 23

Diplomat/ada treball social 3

Director/a de la Residència de Gent Gran de Mataró 1

E subaltern/a 5

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 1

Total 118
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Professionals Residència de Gent Gran Natzaret

A1 metge/essa 1
A2 cap de 1a d’administració 1

Administrador/a Residència de Gent Gran Natzaret 1

Auxiliar administratiu/iva 1

B1 diplomat/ada en infermeria 9

B1 fisioterapeuta 3

B1 terapeuta ocupacional 1

C1 tècnic/a especialista-animador/a sociocultural 1

Cambrer/a-netejador/a 1

D1 auxiliar de geriatria 35

D1 auxiliar sanitari/ària 5

D1 oficial/a de 1a-manteniment 1

D1 recepcionista 4

D2 personal de serveis especialitzats-peó 1

Diplomat/ada treball social 1

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 1

Total 67

Professionals Residència de Gent Gran Puig d’en Roca

A2 cap de 1a d’administració 1
Administrador/a Residència de Gent Gran de Puig d’en Roca 1

Administratiu/iva 1

Auxiliar administratiu/iva 1

B1 diplomat/ada en infermeria 17

B1 fisioterapeuta 2

B1 terapeuta ocupacional 2

C1 governant/a 1

C1 tècnic/a especialista-animador/a sociocultural 2

D1 auxiliar de geriatria 83

D1 auxiliar sanitari/ària 15

D1 oficial/a de 1a-cuiner/a 6

D1 oficial/a de 1a-jardiner/a 1

D1 recepcionista 1

D1 telefonista 1

D2 ajudant/a d’ofici-bugader/a 3

D2 ajudant/a d’ofici-cuiner/a 2

Diplomat/ada treball social 2

E ajudant/a d’ofici-serveis generals 1

E subaltern/a 1

Subaltern/a 1

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 1

Titulat/ada superior salut pública 1

Total 147
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Professionals Residència de Gent Gran Reus

A1 metge/essa 1
Administrador/a Residència de Gent Gran de Reus 1

Auxiliar administratiu/iva 1

B1 diplomat/ada en infermeria 8

B1 diplomat/ada en treball social 1

B1 fisioterapeuta 2

B1 terapeuta ocupacional 2

C1 tècnic/a especialista-animador/a sociocultural 2

D1 auxiliar administratiu/iva 1

D1 auxiliar de geriatria 60

D1 auxiliar sanitari/ària 1

D1 oficial/a de 1a-manteniment 2

D2 cambrer/a-netejador/a 9

Director/a de la Residència de Gent Gran de Reus 1

E porter/a 2

E subaltern/a 1

Subaltern/a 1

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 1

Total 97

Professionals Residència de Gent Gran Sant Llorenç Savall 

A1 metge/essa 1
Administrador/a Residència de Gent Gran de Sant Llorenç Savall 1

B1 diplomat/ada en infermeria 9

B1 diplomat/ada en treball social 1

B1 fisioterapeuta 2

B1 terapeuta ocupacional 2

C1 encarregat/ada 1

C1 tècnic/a administratiu/iva 1

C1 tècnic/a especialista-animador/a sociocultural 2

D1 auxiliar administratiu/iva 1

D1 auxiliar de geriatria 40

D1 auxiliar sanitari/ària 6

D1 oficial/a de 1a-cuiner/a 3

D1 oficial/a de 1a-manteniment 2

D2 ajudant/a d’ofici-cuiner/a 2

D2 cambrer/a-netejador/a 1

Diplomat/ada treball social 1

Director/a de la Residència de Gent Gran de Sant Llorenç Savall 1

E subaltern/a 3

Subaltern/a 1

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 1

Total 82
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Professionals Residència de Gent Gran Sant Roc 

A1 metge/essa 1
Administrador/a Residència de Gent Gran de Sant Roc 1

B1 diplomat/ada en infermeria 7

B1 fisioterapeuta 1

B1 terapeuta ocupacional 1

C1 tècnic/a especialista-animador/a sociocultural 1

C1 tècnic/a especialista-manteniment 1

D1 auxiliar de geriatria 22

Diplomat/ada treball social 1

Director/a de la Residència de Gent Gran de Sant Roc 1

E subaltern/a 3

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 1

Total 41

Professionals Residència de Gent Gran Santa Coloma de Gramanet 

A1 metge/essa 1
Administrador/a Residència de Gent Gran de Santa Coloma de Gramenet 1

Administratiu/iva 1

Auxiliar tècnic/a de clínica 5

B1 diplomat/ada en infermeria 12

B1 fisioterapeuta 3

B1 terapeuta ocupacional 1

C1 tècnic/a especialista-animador/a sociocultural 2

C2 responsable de magatzem 1

D1 auxiliar de geriatria 79

D1 auxiliar sanitari/ària 2

D1 oficial/a de 1a-manteniment 2

D1 treballador/a familiar 2

Diplomat/ada salut pública 1

Diplomat/ada treball social 2

Director/a de la Residència de Gent Gran de Santa Coloma de Gramenet 1

E subaltern/a 3

Subaltern/a 1

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 1

Total 121
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Professionals Residència de Gent Gran Terrassa

A1 metge/essa 1

Administrador/a Residència de Gent Gran de Terrassa 1

Auxiliar administratiu/iva 2

Auxiliar tècnic/a de clínica 5

B1 diplomat/ada en infermeria 12

B1 fisioterapeuta 2

B1 terapeuta ocupacional 2

C1 governant/a 1

C1 tècnic/a especialista-animador/a sociocultural 2

C2 responsable de magatzem 1

D1 auxiliar de geriatria 35

D1 auxiliar sanitari/ària 3

D1 oficial/a de 1a-jardiner/a 1

D1 oficial/a de 1a-manteniment 2

D2 cambrer/a-netejador/a 15

Diplomat/ada treball social 2

E subaltern/a 3

Subaltern/a 3

Titulat/ada superior psicòleg/òloga 1

Total 94

Alhora, els residents que hi ha en cada residència pública de Catalunya de ges-
tió directa i indirecta i els graus de dependència que tenen els trobareu a la taula 
adjunta: 

Gestió directa
Sense 

grau
Grau 

I
Grau 

II
Grau 

III
Persones 

ingressades

Residència Sant Llorenç de Savall 2 50 46  98 

Residència Santa Coloma 2 8 71 82  163 

Residència de Mataró 24 13 39 53  129 

Residència Terrassa Mossèn Homs 2 8 29 25  64 

Residència Reus 1 5 63 42  111 

Residència Girona 4 11 130 66  211 

Residència Puig d’en Roca (gent gran) 2 79 69  150 

Residència Jaume I 1 3 51 25  80 

Residència Conca de Barberà 2 47 18  67 

Residència Mare de Déu de la Mercè 1 8 58 49  116 

Residència Natzaret 2 45 30  77 

Residència de Gràcia 4 25 37  66 

Residència de Sant Roc 10 28  38 

Residència el Mil·lenari 3 4 41 14  62 

Residència Feixa Llarga Laia Gonzalez 1 31 59  91 

Residència Llar Sant Josep de Lleida 1 7 28 50  86 

 

Gestió indirecta
Sense 

grau
Grau

I
Grau 

II
Grau 

III
Persones 

ingressades

Residència Francesca Roig 15 27  42 
Residència Asil Torrent 1 4 39 46  90 

Residència Geriàtrica Sagrat Cor 2 14 19  35 

Residència Nostra Senyora del Remei 1 11 25  37 
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Gestió indirecta
Sense 

grau
Grau

I
Grau 

II
Grau 

III
Persones 

ingressades

Residència Sol Ponent 2 2 35 38  77 

Residència Municipal Sant Bernat 3 14 14  31 

Residència Hptal. de Sant Pere 1 16 28  45 

Residència Refugi d’Obreres 2 27 22  51 

Residència Parc del Guinardó 1 20 11  32 

Llar Pere Relats núm. 2 8 3  11 

Residència Sagrada Família 1 10 6  16 

Residència Assistida Ricard Julia - Club 
d’Avis Les Saleses

13 9  22 

Residència Prudenci Miralles 1  1 

Casa de Família 8 9  17 

Residència Mont-blanc 1 2 29 21  53 

Residència Millet 14 18  32 

Residència Assistida Municipal de Sant 
Quirze de Besora

21 17  38 

Residència Casal dels Avis 7 8  15 

Residència Pere Relats 3 11 1  12 

Residència Francesc Layret 2 17 9  28 

Residència Sagrada Família 2 8 3 11

Residència Guillem Mas de Canet de Mar 1 1 23 17  42 

Residència Fundació Consorts Guasch 1 46 27  74 

Residència Sant Jaume (Cardona) 2 21 25  48 

Residència Obra Social Ben. Castellar 
del Vallès

27 51  78 

Residència Municipal Can Comelles 3 41 34  78 

Residència Fundació Antonia Roura 
Barbany

7 29  36 

Residència Adolfo Montaña Riera 1 18 32  51 

Residència Ins. Ben. Amics dels Avis 4 1 35 33  73 

Residència Nostra Senyora de Montserrat 3 20 17  40 

Residència la Pobla de Lillet 2 28 41  71 

Ramon Sala - Club d’Avis les Saleses 10 7  17 

Residència Hospital Sant Bernabé 1 20 30  51 

Residència Hptal. Sant Joan Baptista 1 32 36  69 

Residència Llar de l’Ancianitat 38 51  89 

Residència Rocaprevera 11 39  50 

Residència Hospital Mun. de Sant Joan 
de les Abadesses

17 23  40 

Residència Casa de Repòs 1 29 21  51 

Residència Hptal.-Asil Sant Jaume 1 24 41  66 

Residència Hospital de Cadaqués 5 11  16 

Residència Municipal l’Hospital 24 20  44 

Residència Sant Josep 2 28 28  58 

Residència Hospital de Sant Jaume 27 26  53 

Residència Sagrat Cor 10 39  49 

Residència Mun. Vall de Ribes 20 19  39 

Residència Casal dels Avis de Ripoll 30 25  55 

Residència Zoilo Feliu 2 22 32  56 

Residència Geriàtrica Sant Salvador 
d’Horta

1 3 27 47  78 

Residència La Nostra Llar Sant Jaume I 1 3 7  11 

Residència Sant Antoni de Viella 4 2 2  8 
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Gestió indirecta
Sense 

grau
Grau

I
Grau 

II
Grau 

III
Persones 

ingressades

Residència Hospital Pere Martir Colomes 1 7 30 32  70 

Residència de la Gent Gran Sant Antoni 
de Tàrrega

2 33 23  58 

Residència Pere Badia 1 1 28 31  61 

Residència Santa Rita-Sabadell 1 1 28 35  65 

Residència Assistida l’Estada 25 13  38 

Residència Centro Terapéutico y Geriátrico 9 14  23 

Residència Quida’m 1 8 15  24 

Residència de Ancianos Entidad 
Evangélica Betania

17 17  34 

Residència les Magnòlies 29 32  61 

Residència Hotel Prudenci 34 36  70 

Residència Lina Solé Jardí 1  1 

Residència Sant Susanna 41 40  81 

Residència la Maresma 3 1 86 60  150 

Residència Maranatha de Cardedeu 1 1 17 27  46 

Residència Sant Miquel 2 5 7  12 

Residència Geriàtrica Catite 13 9  22 

Residència Reche 1 1 28 22  52 

Residència Sant Martí 11 15  26 

Residència Sant Roc (Gironella) 26 33  59 

Residència San José. Granollers (servei 
de residència assistida)

8 16  24 

Residència el Mirador 1 2 40 53  96 

Residència Sagrada Família (servei 
de residència assistida)

20 13  33 

Residència Llegat roca i pi 3 41 71  115 

Residència Sant Martí 1 61 47  109 

Residència Impala 1 34 58  93 

Residència Villa Betania (servei 
de residència assistida)

17 19  36 

Residència Germans Aymar-Puig 23 33  56 

Residència Casa d’Empara 2 1 38 27  68 

Llar de l’Ancianitat Inglada Via 1 19 25  45 

Residència Mare Ràfols 24 40  64 

Residència Família Josefina 2 2  4 

Villa Salud 4 11  15 

Residència Hospital Sant Miquel 1 52 58  111 

Residència Geriàtrica Bon Viure 1  1 

Residència Catalunya 1 8 14  23 

Residència la Trinitat 1 27 27  55 

Residència Urquinaona II 1 8 10  19 

Acolliment a la Vellesa 6 12  18 

Residència Santa Rita 15 7  22 

Residència Ausiàs March 1  1 

Residència Ressi Bonaire 1 9 12  22 

Residència Azahar 1 1  2 

Residència Mussol II 16 14  30 

Residència Jubany 9 23  32 

Residència Vil·la Magda (Gralicoma, SL) 1 9 12  22 

Residència Casa Meva 2  2 

Residència Ergos 12 15  27 
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Gestió indirecta
Sense 

grau
Grau

I
Grau 

II
Grau 

III
Persones 

ingressades

Llar de l’Avi, Residència 3a edat 1 14  15 

Residència Vallvidrera 22 6  28 

Residència San Miguel Arcangel 12 9  21 

Residència Hogar la Salud 7 26  33 

Residència Tercera Edad Diagonal 6 10  16 

Residència Verge de la Mercè i Sant 
Francesc d’Assís

1  1 

Llar d’Avis Josefina Mata 15 24  39 

Residència Clivia 1 1 22 35  59 

Hospital-Residència Josep Baulida 27 24  51 

Residència la Caritat 1 27 26  54 

Residència Vila Vella 1 2 26 24  53 

Residència Sant Feliu de Guíxols Gent 
Gran

1 2 50 30  83 

Residència Sant Domènec de Balaguer 2 2 19 28  51 

Residència les Garrigues 2 3 33 21  59 

Residència de Juneda 1 3 22 17  43 

Residència Sant Antoni Abat 14 20  34 

Residència Sant Ana 1 17 14  32 

Residència San Jaime 10 4  14 

Residència Ntra. Sra. del Carme 1 27 22  50 

Residència Diocesana Sant Miquel 
Arcàngel

2 48 48  98 

Residència Alt Camp 1 2 38 34  75 

Residència Can Bosch 2 1 10 7  20 

Residència Santa Eulàlia 1 2 36 39  78 

Residència la Torrassa 46 41  87 

Residència Baix Camp 5 32 13  50 

Residència Font dels Capellans 2 33 23  58 

Residència Sant Oliva 3 1 47 40  91 

Residència Pare Josep M. Vilaseca 61 60  121 

Residència Municipal d’Avis de Sant 
Fruitós de Bages el Lled

30 20  50 

Residència Fundació Gallifa 10 21  31 

Bon Estar 12 16  28 

Residència Josep Brugarolas 35 23  58 

Residència Mare Nostrum 5 10  15 

Residència d’avis Sagrada Família 9 15  24 

Residència d’Avis Catalunya 1  1 

Residència Itaca-Fortuny 7 40 21  68 

Residència Vell d’Or 1 1 12 3  17 

Residència Sibelius 16 12  28 

Residència d’Almacelles 1 7 23  31 

Residència Sant Roc 1 25 35  61 

Residència Can Tarrida 10 34  44 

Residència Bella Tardor 12 12  24 

Residència la Font 12 24  36 

Residència Fuentes Carrionas 26 23  49 

Residència Colonias Extranjeras 18 36  54 

Residència Montseny 26 23  49 

Residència Sant Camil II 23 21  44 
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Gestió indirecta
Sense 

grau
Grau

I
Grau 

II
Grau 

III
Persones 

ingressades

Residència Geriàtrica els Rosers 7 16  23 

Residència el Nadal 1 1 85 54  141 

Residència Josep Jaques 1 13 14  28 

Residència Bellver de Cerdanya 17 8  25 

Casa de Repòs Verge de la Salut i Sant 
Camil

11 9  20 

Residència Can Comte 4 17 10  31 

Residència Adegius 1 17 20  38 

Residència Nova Convivència 1 1 10 7  18 

Residència Putxet 5 7  12 

Residència Catalunya de Terrassa 16 31  47 

Residència Vallès 13 15  28 

Residència Maria de la Salud 1 40 36  77 

Residència Casa les Monges 1 23 33  57 

Dolça Llar 1  1 

Residència la Masia 8 27  35 

Residència Templis Atlantis 18 19  37 

Residència les Palmeres (Barcelona) 6 18  24 

Residència 3a. Edat Bon Repòs 2 50 31  83 

Residència Ontalva 11 9  20 

Residència Dr. Josep Mestre 15 8  23 

Residència Sidibel Diagonal 10 5  15 

Residència Roma 10 30  40 

Residència Clínica Sant Jordi de Cornella 19 31  50 

Residència l’Arborç 1  1 

Residència Sant Jordi (el Masnou) 15 19  34 

Residència Bellaire 12 25  37 

Residència Anna 12 13  25 

Residència Centro Evangélico Fieide 13 6  19 

Residència Santa Eulàlia 3 3  6 

Residència Rosben 8 23  31 

Residència Meran Lesseps 2 23 26  51 

Residència Gure-Etzea 7 10  17 

Residència Pedrell 19 12  31 

Residència Verdi 1 20 8  29 

Residència Nostra Senyora del Remei 10 7  17 

Residència Llar Sant Jordi 26 21  47 

Residència Julia 1 17 11  29 

Residència el Vent 1 15  16 

Residència d’Amposta 1 3 76 77  157 

Residencial Resibux 2  2 

Residència Hotel Prat 38 21  59 

Residència les Deus 49 9  58 

Residència la Florida 12 24  36 

Residència de Ancianos Santa Teresa de 
Jesús

1 8 12  21 

Residència Sant Miquel 30 43  73 

Residència Canava 12 7  19 

Hotel-Residència Reig 13 23  36 

Residència Bruc 1 11 14  26 
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Gestió indirecta
Sense 

grau
Grau

I
Grau 

II
Grau 

III
Persones 

ingressades

Residència Tercera Edat Vilanova 1 2  3 

Residència EMI-Rosa 22 33  55 

Residència Clínico-Geriàtrica Sant Martí 1  1 

Residència dels Munts 1 1 25 32  59 

Residència Bell-Resguard 32 34  66 

Residència Centre Geriàtric del Pirineu 2 36 23  61 

Residència Desalup-Horta 13 17  30 

Residència del Vendrell 1 34 46  81 

Residència Royal Llar 19 15  34 

Residència Mun. Verge d’Aguilar 12 11  23 

Residència Hptal. i Llars Santa creu 1 1 41 62  105 

Residència de la Vall d’Ager 4 12 5  21 

Residència Mas Vell 8 5  13 

Residència Verge de l’Aguda 1 11 9  21 

Residència Sant Pere 26 47  73 

Residència la Mercè 1 18 6  25 

Residència Sant Salvador 5 7  12 

Residència la Font (Aiguafreda) 2 33 13  48 

Residència Miramar de Canet de mar 1 33 30  64 

Residència Obra de Maria de Calella 39 32  71 

Residència Bellavista 1 13 14  28 

Servicios de Habitaciones y Restauración 
de Vallirana

11 5  16 

Residència La Nostra Llar St. Jaume II 1 3 8  12 

Residència d’Alforja 1 26 7  34 

Residència Tercera Edat Bellamar 6 4  10 

Residència Josep Miracle 17 8  25 

Residència Jaume Nualart 45 27  72 

Residència Parc Serentill 2 26 28  56 

Residència Serafí Casanovas Sansa 1 1 22 13  37 

Residència Com a Casa 6 4  10 

Residència 3ª Edad Virgen de Montserrat 
(servei de residència

1  1 

Residència Hotel Congost 1 18 36  55 

Residencial Mensa 1 24 16  41 

Residència la Creueta 1 30 30  61 

Residència Diagonal 1 15 10  26 

Residència Verdaguer 1 8 3  12 

Residència Mare de Déu de la Riera 1 1 9 21  32 

Residència Geriàtric Aragó 1 39 30  70 

Residència Assistida Sant Josep 4 23 22  49 

Residència d’Esterri d’Aneu 13 7  20 

Solmar Residencial 21 33  54 

Residència la Sènia 1 8 19  28 

Residència la Ermita 1 12 19  32 

Residència la Vall 1 19 21  41 

Residència Tercera Edat Maria de Luján 10 10  20 

Residència la Trobada 8 9  17 

Residència Santa Eulàlia (de Ronçana) 3 20  23 

Residència Verge del Carme 7 31  38 
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Residència Titus 3 43 39  85 

Residència Sant Cugat del Vallès 1 3 33 31  68 

Residència els Pins 1 31 40  72 

Residència Jaume Batlle 1 2 47 27  77 

Residència d’Horta 8 1 39 24  72 

Residència Pi i Sunyer 1 1 27 68  97 

Residència Sts Cambrils 1 77 30  108 

Residència San Pablo 1 37 21  59 

Residència Novaurora 14 19  33 

Residència Alexia 1 10 12  23 

Residència Nova Convivència 2 1 1  2 

Residència Aura 1 3 42 47  93 

Residència la Teva Llar 2 8  10 

Residència Mirador del Segrià 1 16 24  41 

Residència Salarich-Calderer 26 29  55 

Residència l’Ametlla del Vallès 17 15  32 

Residències de Catalunya 14 19  33 

Residència Domènech i Montaner 1 45 34  80 

Residència Angelus 16 18  34 

Residència Berllor 1 32 25  58 

Residència Virreina 2 11 6  19 

Residència Gravi 9 24  33 

Residència Casa Família Cenacle Mª 
Ordal II

32 35  67 

Minihotel 3a edat, SL Residència 
Meritxell

1 11 14  26 

Residència Barbens 19 16  35 

Residència Loval 1 11 16  28 

Geriàtric Confort 12 33  45 

Residència la Verneda 1 37 42  80 

Residència l’Aurora 11 9  20 

Residència Meran 14 13  27 

Residència Sant Andreu 2 35 33  70 

Residència Can Monich 1 20 32  53 

Residència Cambrils Suite 5 58 34  97 

Residència d’Avis Sagrada Família II 5 14  19 

Residència Floridadorada 21 15  36 

Residència Lourdes 2 1  3 

Residència Vida als Anys 3 4  7 

Residència Geriàtrica Batlle 5 14  19 

Residència Barcelona (servei de 
residència assistida)

38 18  56 

Residència Sant Roc de Canet 1 2 98 72  173 

Residència de Tercera Edat Els Bons 
Amics

5 3  8 

Residència la Llar de l’Àvia Maria 7 13  20 

Residència Llar d’Argentona 5 25  30 

Residència Barcino 3 13 11  27 

Residència els Arcs 1 1 47 34  83 

Residència les Oliveres 1 14 33  48 

Residència Torres Diagonal 2 11  13 
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Residència Millet Park 12 11  23 

Residència la Torreta de Corbera 27 17  44 

Residència Torre de Moià 13 4  17 

Residència Santa Marta 1  1 

Residència Sant Pere Claver 1 2 14 19  36 

La Torre 15 10  25 

Llar Malpa 2 1 1  4 

Residència Claror 4 6  10 

Residència Geriàtrica Toy 27 53  80 

Residència Malgrat 30 12  42 

Residència Emily 12 10  22 

Residència Geriàtrica Baells 8 15  23 

Residència Palafolls 28 26  54 

Llar Residència els Saulons 13 8  21 

Residència Santa Rosa 1 28 51  80 

Residència les Corts 1 4 47 33  85 

Residència l’Eixample 9 16  25 

Residència els Pinets 2 1 24 21  48 

Residència Sant Adrià 8 16  24 

Residència Urquinaona I 15 10  25 

Residència Sant Daniel 5 9  14 

Residència Casa Nostra 13 9  22 

Residència Roger de Flor 3 4  7 

Residència Sant Francesc 4 22  26 

Verge de Montserrat 6 12  18 

Residència Sophos 2 17 33  52 

Residència Gaudi de St. Fost de 
Campsentelles

15 8  23 

Residència les Gavines 16 30  46 

Residència Policlínica Comarcal del 
Vendrell

1 15 8  24 

Residència l’Eixample III 5 13  18 

Residència Tercera Edad Santa Fátima 33 17  50 

Residència Blanes 1 1 18 26  46 

Residència Bellpuig 8 29 24  61 

Residència Pro Avis en Família 11 9  20 

Residència Can Jordan 24 22  46 

Residència Vellsola 8 9  17 

Residència el Balancí 5 5  10 

Residència Itaca-Reus 3 31 26  60 

Los Olivos Residència Tercera Edat 37 19  56 

Residència Palmera de los Angeles 2 9 5  16 

Residència Cerdanyola 19 23  42 

Residència la Pau 6 10  16 

Residència de la Fe 10 13  23 

Les Moreres - Residència per a Gent Gran 15 13  28 

Residència Montmarti 2 61 27  90 

Residència Geriàtrica Marla Diagonal 1  1 

Residència Verge de Lourdes 10 16  26 

Residència Vila Valldoreix 1 45 44  90 
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Residència Olivaret Eixample 11 8  19 

Residència l’Onada 1 42 72  115 

Residència Sant Jaume de Rubí 7 13  20 

Llar d’Avis Cal Garret 9 15  24 

Residència l’Avi II 6 8  14 

Residència Bara Bahia 14 23  37 

Residència Continental 3 46 28  77 

Residència Mare Marcelina 19 13  32 

Residència Montsacopa 1 3 53 40  97 

Residència Sidi Bel 2001 8 14  22 

Hotel Residència Ficus (servei de 
residència assistida)

42 28  70 

Residència Metroces Sa Castell d’Oliana 1 45 25  71 

Residència Llar la Matinada 9 16  25 

Residència Llar Sant Eudald 1 6 8  15 

Residència l’Anunciata 1 27 19  47 

Llar d’Avis Passeig de Gràcia 1 24 23  48 

Residència Itaca-Arenys 1 34 42  77 

Residència Pallejà 1  1 

Residència Campdevànol 1 38 21  60 

Residència Nostra Senyora 14 9  23 

Residència Pla de Martis 32 20  52 

Residència Vallserena 3 6  9 

Residència les Palmeres 14 12  26 

Residència les Vetes 6 25  31 

Residència Acayser del Carme 1 7 11  19 

Residència Santa Maria 13 13  26 

Residència Sant Sebastià 1 19 20  40 

Residència el Pati 2 14  16 

Residència Sophos Barbera 1 51 49  101 

Residència Santa Rita Horta 25 13  38 

Residència l’Estel III 1 14 9  24 

Residència el Jardí de l’Empordà 6 13  19 

Residència Adesma 9 11  20 

Residència Comtes d’Urgell 1 3 41 39  84 

Residència Sant Oleguer 1  1 

Residència Vilot 7 8  15 

Residència Geriàtrica Génesis II 1  1 

Residència Geriàtrica del Vallès 16 34  50 

Residència la Llar 6 17  23 

Residència Llar Sant Llorenç 13 19  32 

Residència Santa Rosalia 12 11  23 

Residència Sènior Centre 18 29  47 

Residència Joviar 1 1 35 40  77 

Residència Barbens II 1 12 11  24 

Residència l’Oreneta 26 18  44 

Residència d’Avis del Vallès 10 10  20 

Residència la Font II 12 22  34 

Residència Vivaldi 8 16  24 

Residència Parc del Segre 2 2 15 19  38 
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Residència el Racó 20 9  29 

Residència Can Sauleda 14 30  44 

Residència Santa Berta 13 11  24 

Residència Sant Francesc 20 38  58 

S.R. Lux Unitat Residencial 7 21  28 

Residència Hogar Mevi 6 14  20 

Residència Armonia 26 16  42 

Residència el Mussol 8 5  13 

Residència Llar Sant Josep 1 1 30 58  90 

Residència Vila de Moià 4 19 9  32 

Residència Sant Jordi 10 10  20 

Residència Casa Asil Sant Andreu de 
Palomar

3 56 67  126 

Residència Casal Mare de Déu de Fàtima 20 24  44 

Residència Municipal Sant Josep 1 20 26  47 

Residència la Torreta del Prat 8 14  22 

Residència Pineda 1 31 18  50 

Residència Verge del Roser 9 11  20 

Residència Fèlix Llobet 4 19 33  56 

Residència Consejo de Ciento 8 12  20 

Residència l’Auca 12 27  39 

Residència San Lorenzo 22 13  35 

Residència Mediterrània 11 16  27 

Residència Virgen de Lourdes 2 2  2 

Residència Palau de les Franqueses 15 37  52 

Residència Vibentia Mullerat 11 12  23 

Fundació Privada Pere Relats (Res. Venero) 1 40 28  69 

Llar-Residència Municipal d’Artesa de 
Segre

1 9 5  15 

Cerdanyola Residència d’Avis 15 9  24 

Residència l’Eixample II 4 8  12 

Centre Sociosanitari i Residència 
Assistida Salou

1 57 25  83 

Residència Santa Rita (Collbató) 14 16  30 

Geriàtric la Torreta 1  1 

Residència Santa Teresa 1 20 19  40 

Residència geriàtrica l’Olivera 5 5  10 

Residència Geriàtric Guiamets 9 13  22 

Residència Navas 1 38 10  49 

Residència els Roures de Matadepera 10 29  39 

Residència geriàtrica les Orquídies 6 16  22 

Residència Geriàtrica pla d’Urgell 8 11  19 

Residència de Cerdanyola 1 2 54 33  90 

Residència Saits (servei de residència 
assistida)

16 12  28 

Residència Casal de la Sant Creu 13 30  43 

Centre per a gent gran Orblanc 9 9  18 

Residència Arcoiris 2 1  1 

Residència Santa Rita –3a edat-
Castelldefels

40 21  61 

Residència Surís Gent Gran 1 1 28 10  40 
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Residència Nuestra Senyora de 
Montserrat (servei de residència)

1  1 

Residència Asil Hptal. la Garriga 1 47 56  104 

Residència Sant Crist 17 12  29 

Residència Casa dels Avis 1 1 34 26  62 

Residència Bet-San 1 33 26  60 

Residència Geriàtrica Sant Hospital de 
Tremp

1 72 27  100 

Residència Sant Creu 5 7  12 

Residència Hogar Santa Teresa Jornet 2 1  3 

Residència Casa Benefica el Masnou 24 25  49 

Residència Asil Nicolàs Font 1 12 3  16 

Residència Mar i Sol (Calella) 1 81 53  135 

Residència Europalau 9 13  22 

Residència Sant Josep Oriol - Terrassa 
(servei de residència)

1 27 13  41 

Residència Francisco Darder (servei de 
residència assistida)

13 9  22 

Residència la Nativitat de Nostra Senyora 14 15  29 

Residència de la Inmaculada - Salses 
(servei de residència assistida)

1  1 

Residència el Jardí 2000 10 10  20 

Residència Mare Güell 19 12  31 

Residència 3a edat Sant Isabel 12 10  22 

Residència Caliu 13 26  39 

Residència Bell Repòs de Súria 36 38  74 

Residència Nostra Senyora de Ribera 1 18 29  48 

Residència Natura Residencial 5 28 21  54 

Residència Canigó 36 31  67 

Sanitas Residencial Iradier 5  5 

Residència Hogar Geriátrico Coloma 11 20  31 

Residència El Pilar 6 12  18 

Residència Mare Janer 1 20 9  30 

Residència Jerico 27 33  60 

Residència l’Atzavara 2 16 28  46 

Residència Cantonigròs 11 16  27 

Residència Egara Llar I 9 13  22 

Asistencia Geriàtrica la Montaña 11 10  21 

Residència els Tells 11 11  22 

Residència de l’Alta Ribagorça 1 1 17 18  37 

Residència Sant Vicenç de Castellet 4 36 20  60 

Residència Sant Josep de Manresa 1  1 

Residència Mossèn Anton 2 11  13 

Residència Vellsola 2 5 8  13 

Residència Valldaura 13 25  38 

Residència Primitiva Barba 1 33 32  66 

Residència el Colome 2 5 16  23 

Residència Assis 27 18  45 

Residència Vila d’Artés 1 42 35  78 

Residència Fundación Nuestra Señora de 
Fàtima

35 13  48 

Centre Geriàtric Cen (Yayo Toni) 8 16  24 
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Residència els Avets 16 9  25 

Residència Sant Marc 7 17  24 

Residència Bellpuig (Col·laboradora) 1 2 16 24  43 

Residència Torreblanca 15 35  50 

Residència Centre Sociosanitari Mutuam-
Manresa

3 8  11 

Residència Ca n’Arnaus 3 26  29 

Residència Fundació Privada Can 
Planoles

32 29  61 

Residència Aura (Barcelona) 15 7  22 

Residència edat 3 13 15  28 

Residència Bona Estada 17 47  64 

Residència Sant Gabriel 30 27  57 

Residència Agustí de Santacruz (servei 
de residència assistida)

1  1 

Residència Nostra Senyora del Pilar 11 22  33 

Llar d’Avis la Mimosa 13 16  29 

Residència Geriàtrica Bondia-Grau 1 1 7 12  21 

Residència Sol de Tardor 3 7  10 

Residència Go-ya (servei de residència 
assistida)

7 6  13 

Residència Sant Oleguer de Blanes 1 9 13  23 

Residència Mirador de Bara 1 46 33  80 

Llar d’Avis Mira-sol 7 13  20 

Residència l’Alzina de los Ángeles 19 26  45 

Residència Matacas 41 68  109 

Residència el Cel de Rubí 28 17  45 

Residencial Balneàric Talaia Blanca 6 11  17 

Residència d’Avis Mercè 13 10  23 

Jardín Residència Pedralbes 12 15  27 

El Pinar Geriàtrics Terrassa 7 10  17 

Residència d’Avis Nostra Senyora de Foix 11 9  20 

Geriàtric residencial Lavoisier 10 10  20 

Residència geriàtrica Paradís del Mar 13 16  29 

Residència Marvi Park 26 32  58 

Residència el Meu Avi 11 10  21 

Residència Vida per l’Avi 3 12  15 

Residència el Mirador de l’Estany 1 14 15  30 

Residència Fontpineda 2000 14 16  30 

Residència Santa Anna 1  1 

Sant Gervasi Residencial 7 21  28 

Residència de Ancianos San Rafael 1  1 

Residència Casal d’Assistència Benef. 
Puig-reig

1 66 23  90 

Residència la Vall 7 9  16 

Residència Verge del Castell 1 10 14  25 

Residència Merán 23 22  45 

Residència d’Avis Piera 16 17  33 

Residencial Augusta Park 2  2 

Residència Puigcerdà 1 33 24  58 

Residència Ciutat de Sabadell Serveis 
Socio-Sanitaris

46 39  85 
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Residència Assistida Gent Gran 8 3  11 

Centre Gerontològic Anna 12 10  22 

Icària residencial 2  2 

Residència Josep Torrent 1 9 16  26 

Residència Can Calo 9 12  21 

Residència Geriàtrica el Recer II 15 12  27 

Residència Nature 21 27  48 

Residència las Acacias 1 49 39  89 

Geriàtric del Bages 13 31  44 

Residència Nord Egara 1 1 5 26  33 

Residència Reginar Sar 55 68  123 

Residència Can Font 13 11  24 

Residència Fundació Sant Hospital 5 9  14 

Residència Adara 8 14  22 

Residència Laia 34 34  68 

Residència Falguera 2 45 34  81 

Residència Assistida de Gandesa 2 31 20  53 

Jardí Residencial Torre Magret 7 17  24 

Residència Lluna Gran 7 16  23 

Residència Geriàtric Nogues 1 21  22 

Residència Assistida de Ponts 17 9  26 

Residència Rosa Franch 9 6  15 

Cugat residencial 9 21  30 

Centre residencial Campoamor 14 12  26 

Residència Vivendi 4 17  21 

Residencial Bacumar 15 10  25 

Residència Baro 10 22  32 

Residència Institut del Desert de Sarrià 1 1 27 23  52 

Residència de Gent Gran Sant Hilari 2 21 32  55 

Residència San Lorenzo 2 11 7  18 

Residència Montserrat Botey 9 10  19 

Llar Sant Jordi (servei de residència 
assistida)

1 54 67  122 

Els Jardins de Barcelona 2 16  18 

Residència la Immaculada 1 9 21  31 

Residència Assistida Roma 1  1 

Residència Llar de Benestar 15 17  32 

Residència el Manantial 17 27  44 

Residència Assistida Las Violetas 3 22  25 

Albarrosa II 16 20  36 

Residència Bonavista 9 9  18 

Residència Casa Montserrat Cuadrada 1 2 20 22  45 

Residència Novallar de Mediona 1 46 44  91 

Residència La Nostra Llar Santa Anna 19 13  32 

Residència Assistida Sabadell Gent Gran 1 49 67  117 

Residència Maria Auxiliadora 1 10 12  23 

Residència Nova Alegria 7 12  19 

Residència Toribi Duran 1 1 49 57  108 

Residència Torre Marina 17 11  28 

Residència Kristel Oro 25 47  72 
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Residència Geriàtrica Vellsolà 3 16 29  45 

Residència Sant Sebastià (Alcarràs) 4 81 90  175 

Residència Pedralbes Park 7 13  20 

Residència Domus Astri 10 11  21 

Residència Gavà Centre 6 9  15 

Residència Amanecer 2 21 29  52 

Residència Mar i Sol 2 39 9  50 

Residència Bona Vista 13 14  27 

Residència Vora Balis 22 28  50 

Residència de la Gent Gran d’Ascó 19 9  28 

Residència el Vellet 1 11 11  23 

Residència el Serrat 6 23  29 

Residència Tercera Edad Castellarnau 
Anais

6 10  16 

Residència Can Dotras 3 10  13 

Residència San Ignacio de Loyola 18 21  39 

Residència Sanitas Ilerda 1 4 25 43  73 

Residència Sanitas Gerunda 60 45  105 

Residència Sanitas Bonaire 44 43  87 

Residència Parc del Clot 25 29  54 

Residència Sant Quirze 20 45  65 

Residència Martal 9 33  42 

Residència Alfou 9 13  22 

Residència de Guissona 3 78 58  139 

Residència Casa Pairal Fundació Privada 1 1 23 10  35 

Residència Calafell Park Residencial 1 3 36 28  68 

Residència la Ginesta 26 22  48 

Residència Centre Gerontològic Myces 1 26 32  59 

Residència Magnolia 6 7  13 

Residència Assistida Rubí 2 4 59 24  89 

Residència Barceloneta Bertran Oriola 3 62 27  92 

Residència Assistida Ricard Fortuny 1 53 54  108 

Residència Novallar de Cunit 1 58 33  92 

Residència Can Boada 17 34  51 

Residència Casal Benèfic Premianenc 1 22 35  58 

Residència Santa Maria 8 29  37 

Residència Santa Maria 22 18  40 

Residència Assistida Vallbona 1 3 49 36  89 

Residència Cal Tomeu 18 12  30 

Residència el Sagrat Cor de Benavent de 
Segrià

1 12 17  30 

Residència la Solana de Banyoles 23 30  53 

Residència San José Terrassa (servei de 
residència assistida)

7 24  31 

Residència Llar dels Nostres Avis 34 27  61 

Residència Creu Nova 13 10  23 

Residència les Dàlies 14 19  33 

Residència Geriàtrica Sant Jordi 9 16  25 

Sarquavitae la Salut 32 26  58 

Residència Fortpienc 1 5 72 51  129 

Residència de Gavà 4 52 35  91 
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Residència Pare Batllori 2 7 56 25  90 

Residència d’Ulldecona 1 1 14 25  41 

Residència el Meu Jardí 8 8  16 

Residència Nostra Senyora de Lourdes 
(servei de residència assistida)

1  1 

la Residència d’Ullastrell 5 25  30 

Residència San Lorenzo 3 (servei de 
residència assistida)

37 27  64 

Asilo de Ancianos Hermanitas de los 
Pobres Lleida

12 20  32 

Residencial Colònia Güell (servei de 
residència assistida)

12 19  31 

Residència els Cirerers 19 28  47 

Residència per a Gent Gran el Vilar 1 1 23 19  44 

Ballesol - Fabra i Puig 1 32 44  77 

Residència Centre Tot Avis 6 12  18 

Residència Redós de Sant Josep 1 2 39 44  86 

Residència IPF Servicios Geriàtricos 12 3  15 

Residènia Rumy 1  1 

Residència Malda 1 6  7 

Residència l’Edat d’Or 5 12  17 

Residència Bonavita 8 43  51 

Portamar Residencial 15 17  32 

Residència Mossèn Vidal i Aunos 2 1 59 49  111 

Residència Igualada 19 34  53 

Residència de Gent Gran Sils 1 19 46  66 

Residència ca la Cileta 28 11  39 

Residència Moll de la Fusta 9 11  20 

Residència Altanova 27 29  56 

Residència Sant Antoni de Pàdua 1 2 38 32  73 

Residència Geriàtrica Verdi 1 9 10  20 

Residència Betània 34 26  60 

Residència Santa Teresa I 1  1 

Residència Vila-seca 2 4 24 28  58 

Residència Xanel 18 28  46 

Residència Pinyana 1 9 13  23 

Residència l’Esplai 18 32  50 

Residència Parc Central 15 7  22 

Residència la Torreta de Font d’En 
Fargues

1 15 21  37 

Residència Casal Verge de Montserrat 1 33 17  51 

Residència Vall de Terri 2 29 15  46 

Residència Collserola 24 16  40 

Residència Hns. del Sagrado Corazón 
Jesús y Santos Àngeles

4 9  13 

Residència Tossa de Mar 15 15  30 

Residencial Mas d’Anglí 13 8  21 

Residència l’Onada Riudoms 3 51 22  76 

Residència Ribera del Sió 25 26  51 

Residència-llar Roser 3 11  14 

Casal Oller (servei de residència assistida) 11 7  18 

Residència Geriàtrica Cral Sant Just 5 9  14 



BOPC 207
23 de novembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 80

Gestió indirecta
Sense 

grau
Grau

I
Grau 

II
Grau 

III
Persones 

ingressades

Residència Mediterrània IV 12 41  53 

Residència Palau (Palau-Solità i 
Plegamans)

1 1 64 79  145 

Sanitas Residencial Provença 30 39  69 

Centre Sociosanitari i Residència 
Assistida Sant Jordi

1 43 38  82 

Residència Santa Anna 1 29 30  60 

Residència Valle Hebron 32 13  45 

Residència Sant Fost 2 23  25 

Residència Sharedx Care 1 10 19  30 

Residència Salus Gràcia 1 21 32  54 

El Racó, Residència per a Gent Gran 1 37 58  96 

Residència Sant Llop 8 15  23 

Residència l’Onada Casserres 1 24 23  48 

La Nostra Llar II 15 33  48 

Centre Gerontològic Vila-nova 4 10  14 

Residència Can Carre 12 10  22 

Centre Geriàtric les Forques 31 33  64 

Residència la Sagrera 2 5 42 46  95 

Residència Barcelona-Porta 2 6 32 48  88 

Geros 4, Residència Tercera Edat 6 13  19 

Residència la Tardor 4 17  21 

Residència Santa Tecla Llevant 26 24  50 

Residència Montblanc 19 12  31 

Residència Torre Magret Vilalba 1 22 36  59 

Residència de La Fuliola 7 20  27 

Residència Nuestra Señora de Fàtima del 
Tibidabo

1 1 35 22  59 

Residència Ballús 3 28 14  45 

Santa Rosalia, Centre Residencial 3 9  12 

Sanitas Residencial les Corts 90 67  157 

Residència Geriàtrica Benestar 10 15  25 

Los Tilos. Residència 3ª Edat 54 40  94 

Llar d’avis Blanca II 7 12  19 

Front Blau 4 10  14 

Residència les Franqueses 1 14 32  47 

Llar Amigó 9 9  18 

Residència Ballesol Barbera 1 42 65  108 

Residència Centre Parc (servei de 
residència assistida)

43 55  98 

Residència Llinars del Vallès 2 30 48  80 

Residència Sophos Sant Joan Despí 50 40  90 

Residència els Avets (Sant Gregori) 16 13  29 

Residència Nostrallar 1 73 34  108 

Residència assistida Joaquina Redondo 
Muñoz

6 4  10 

Tres Magnolias Residencial - Residència 
Assistida

8 19  27 

Residència Lleida-Balafia 2 4 42 47  95 

Residència Móra la Nova 4 20 6  30 

Residència Assistida Medinaceli 1 8 7  16 

Residència Palamós Gent Gran 1 24 38  63 
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Gestió indirecta
Sense 

grau
Grau

I
Grau 

II
Grau 

III
Persones 

ingressades

Residència Conxita Valls 26 20  46 

Residència los Sauces 1 2 56 63  122 

Residència Santa Caterina 1 9 10  20 

Residència Assistida Sar Can Buxeres 68 64  132 

Residència Vilademany 15 24  39 

Residència ca l’Oller 14 16  30 

Residència Barcelona Poblenou 6 3 53 28  90 

Residència d’Avis la Marquesa 19 9  28 

Sanitas Residencial Sagrada Família 28 37  65 

Residència Barcelona-Font Florida 2 43 42  87 

Residència Geriàtrica Les Masies de 
Pallejà

12 10  22 

Residència Benviure 1 2 49 77  129 

Residència Relat 28 51  79 

Residència Francisco Padilla 1 1 49 29  80 

La Rambla Residència d’Avis 6 6  12 

Residència les Vinyes 6 5 68 39  118 

Residència Geriàtrica Sagrado Corazón 10 10  20 

Centre Residencial Blau Almeda 2 50 29  81 

Centre Residencial per a Gent Gran de 
Callús

1 23 12  36 

Llar Carme 2 4  6 

Llar d’Avis Sant Pol 6 34  40 

Residència les Alzines 1 1 67 48  117 

Lantus Olimpo Centre Residencial 21 51  72 

Residència Assistida l’Albert-Tordera 1 2 40 61  104 

Residència CDM Residencial 26 27  53 

Residència assistida Betula Alba 11 23  34 

Residència Palau de Can Sunyer 41 18  59 

Centre Social i Sanitari Frederica 
Montseny

3 54 46  103 

Residència Danae 24 26  50 

Residència Nin 5 14  19 

Residència Sant Víctor 1 34 15  50 

Residència per a Gent Gran Onze de 
Setembre

2 44 44  90 

Residència Edat3 Besalú 16 27  43 

Residència Assistida Centre Vima 1 52 82  135 

Residència Egara Llar II 9 30  39 

Residència de Deltebre 1 24 66  91 

Sanitas Residencial Consell de Cent 28 35  63 

Centro Gerontológico Llorenç del Penedès 2 58 52  112 

Centre Gerontològic Azurimar 31 23  54 

Allegra Complex Residencial (residència) 1 44 46  91 

Lepant Residencial Residència Assistida 33 10  43 

Residencial Parc Güell (residència 
assistida)

6 17  23 

Residència Geriàtrica Star - Residència 
Assistida

8 11  19 

Les Oliveres Centre Residencial 10 24  34 

Residència Fàtima 11 6  17 

Residència Calonge 8 11  19 
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Gestió indirecta
Sense 

grau
Grau

I
Grau 

II
Grau 

III
Persones 

ingressades

Residència ICAD. Institut Català 
d’Assistència Domiciliària

19 33  52 

Residència Resigestión Bacumar Tres 8 6  14 

Residència Assistida Sant Guardià 21 21  42 

Residència Anna 1 10 12  23 

Residència d’Avis Sol i Natura, SL, 8 29  37 

Residència Collblanc Companys Socials 1 3 42 44  90 

Hospital de Sant Llàtzer 27 38  65 

Centre Assitencial Raset 43 54  97 

Residència Jardins de Valldoreix 26 45  71 

Residència l’Estel d’Horta 20 21  41 

Residència Gran Via Parc (residència 
assistida)

1 52 36  89 

Residència Ballesol - Badalona 2 4 57 45  108 

Residència Ballesol - Almogàvers 37 45  82 

Residència Casa del POBLE del Perelló 39 20  59 

Residència Senior Bellvis 1 27 40  68 

Residència Municipal per a Gent Gran 
Sant Cebrià

23 26  49 

Residència Medical Comfort 19 39  58 

Residència Tesar Residencial 12 18  30 

Residència Assistida per a Gent Gran 
Flix - Escoles Velles

3 57 30  90 

Residència assistida per a Gent Gran 
Sant Josep

9 22  31 

Residència Assistida Palafrugell Gent Gran 72 55  127 

Residència Mini Park 1 14 27  42 

Residència Assistida la Mallola 1 3 54 27  85 

La Teva Residència 10 17  27 

Residència Teresa Duran 2 64 60  126 

Centre de Serveis l’Onada Alcanar 
(residència assistida)

16 38  54 

Residència Assistida Can Serra 1 56 34  91 

Residència Assistida per a Gent Gran 
Barcelona - Bon Pastor

3 51 38  92 

Residència Cim Bellaterra 13 16  29 

Residència d’Avis de Batea 14 16  30 

Residència Voramar 18 27  45 

Residència Geriàtrica el Petit Hostalet 1 7 4  12 

Residència Municipal de Vilanova de 
Bellpuig

10 15  25 

Residència Geriàtrica Mas Moner 13 12  25 

Can Camp Residencial 8 8  16 

Residència Tercera edat els Arcs 24 32  56 

Centre Residencials els Josepets 46 63  109 

Residència Anoia 28 17  45 

Residència Residencial Tarragona 1 57 52  110 

Residència Municipal d’Arbeca 5 2  7 

Residència Assisitida Bonavista 7 13  20 

Prytanis Residencial 16 25  41 

Residencial Mas Piteu 24 20  44 

Residència Castellgalí 33 17  50 

Residència Vila Montgrí 16 8  24 
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Gestió indirecta
Sense 

grau
Grau

I
Grau 

II
Grau 

III
Persones 

ingressades

Residència Marià Fortuny 33 21  54 

Residència Per a Gent Gran Roger de 
Llúria

79 20  99 

Residència Centro de dia Sant Boi 4 6  10 

Residència Espitlles 9 8  17 

Residència Sitges Park 1 51 47  99 

Sant Antoni, Clínica (servei de residència 
assistida)

17 28  45 

Residència Santa Tecla Ponent 50 48  98 

Residencial Cugat Natura 2 58 30  90 

Residència per a Gent Gran Pedra 
Serrada

20 37  57 

Llar d’Avis del Carme 15 5  20 

Residència Sant Joan de Déu de 
Martorell

63 40  103 

Residència Assistida per a la Gent Gran 
l’Ametlla de Mar

20 20  40 

Residència Assistida Ciutat Diagonal 
Esplugues

13 15  28 

Residència Assistida Fundació Sanitària 
Sant Josep

6 2  8 

Residència les Onades 1  1 

Residencial Avi Danilo 13 9  22 

L’Hospitalet RPark (Residència) 1 16 36  53 

Residència Assistida Misericòrdia 3 77 34  114 

Residència per a Gent Gran-Ajuntament 
Sant Pere de Torelló

10 1  11 

Llar d’Avis Verge de la Salut 6 7  13 

Residència Sarquavitae Bonanova 4 1  5 

Centre de Serveis l’Onada Tortosa 
(residència assistida)

25 46  71 

Centre Residencial Dovela 20 29  49 

Residència les Masies de Mollet 26 57  83 

Residència per a Gent Gran Can Regas 10 6  16 

Residència Tercera Edat Cal Jorba 34 9  43 

Residència Passeig Prim, SL 18 7  25 

Residència per a Gent Gran Molí-Via 
Favència

1 60 38  99 

Casa Vapor Gran (residència assistida) 34 40  74 

Residència per a Gent Gran Mercat del 
Guinardó

57 42  99 

Residència per a Gent Gran Alchemika 67 31  98 

Residencial Margal 7 10  17 

Residència del Carmen 5 6  11 

Sarquavitae Sabadell Ciutat 37 29  66 

Residència per a Gent Gran Balafia II 22 38  60 

Residència la Vila Gran 2 13  15 

Residencial Cornellà 25 30  55 

Barcelona, 5 de Novembre de 2018
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
residents que hi ha en cada residència pública
314-00561/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00560/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les 
valoracions de graus de dependència fetes el 2010
314-00725/12

Proponent: David Mejía Ayra, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-00725/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-00726/12, 314-
00726/12, 314-00727/12, 314-00728/12, 314-00729/12, 314-00730/12, 314-00731/12 
i 314-00732/12.

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

Us informo que a la taula següent hi trobareu les revisions grau valorades per 
any de presentació i tipus de procediment: 

Revisió d’instància de part grau Revisió ofici grau

2007 18 38
2008 700 74

2009 3.601 221

2010 18.259 564

2011 29.928 2.242

2012 28.162 5.778

2013 23.606 6.568

2014 23.499 5.919

2015 28.365 6.416

2016 30.892 6.907

2017 29.023 6.316

2018 229 388

Total 216.282 41.431

Alhora, els criteris per a realitzar revisions d’ofici són:
Aquells que tenen un estat Provisional; bàsicament de menors d’edats, on la nor-

mativa estatal estableix els períodes en què s’han de revisar obligatòriament les va-
loracions. Alhora, s’han de comptar els que han tingut un error en el diagnòstic o en 
l’aplicació del barem corresponent.



BOPC 207
23 de novembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 85 

Per altra banda, s’han obert algunes revisions d’ofici quan hi ha hagut indicis de 
possible frau, però en cap cas s’ha donat instruccions de realitzar revisions als ex-
pedients de persones que ja estan dins el sistema de la dependència. Amb tot, en els 
casos que es fan les revisions d’ofici per les circumstàncies que ja s’han explicat les 
conseqüències econòmiques són les que es deriven de baixar d’un grau a un altre.

També us faig saber que els serveis de valoració de la dependència estan cons-
tituïts per equips multiprofessionals de caràcter públic, format per professionals de 
l’àmbit de salut i de l’àmbit social: metges/ses, psicòlegs/es, treballador/es socials, 
infermers/es, terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes. Tots aquests professionals 
han estat acreditats com a valoradors/es de la dependència amb una formació es-
pecífica i pràctiques en l’aplicació dels barems de valoració de la dependència que 
estableix la Llei (RD 174/2011).

Pel què fa als qüestionaris que es fan servir per a les valoracions del grau de de-
pendència ens basem en la normativa estatal, concretament el Reial Decret 174/2011, 
de 11 de febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència 
establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Per-
sonal i Atenció a les persones en situació de dependència.

Per últim, en el quadre posterior hi trobareu l’evolució que han fet els graus de 
la dependència valorats entre l’any 2007 i el 2018; és a dir quins graus han tingut un 
creixement, quins s’han mantingut estables i quins han augmentat durant aquest anys.

Històric Grau

Baixades Grau B - Canvi Grau III a I 0,05% 1,37%

B - Canvi Grau III a II 0,32%

B - Canvi Grau III a NGR 0,01%

B - Canvi Grau II a I 0,48%

B - Canvi Grau II a NGR 0,08%

B - Canvi Grau I a NGR 0,43%

Sense Canvi No canvi Grau o No Revisió 75,48% 79,35%

No canvi Grau, canvi Nivell 3,87%

Pujades Grau P - Canvi Grau II a III 5,93% 19,28%

P - Canvi Grau I a II 6,63%

P - Canvi Grau I a III 2,64%

P - Canvi Grau NGR a I 2,47%

P - Canvi Grau NGR a II 1,16%

P - Canvi Grau NGR a III 0,44%

Barcelona, 5 de Novembre 2018
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les 
valoracions de graus de dependència fetes el 2011
314-00726/12

Proponent: David Mejía Ayra, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les 
valoracions de graus de dependència fetes el 2012
314-00727/12

Proponent: David Mejía Ayra, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00725/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les 
valoracions de graus de dependència fetes el 2013
314-00728/12

Proponent: David Mejía Ayra, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00725/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les 
valoracions de graus de dependència fetes el 2014
314-00729/12

Proponent: David Mejía Ayra, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00725/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les 
valoracions de graus de dependència fetes el 2015
314-00730/12

Proponent: David Mejía Ayra, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00725/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les 
valoracions de graus de dependència fetes el 2016
314-00731/12

Proponent: David Mejía Ayra, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00725/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les 
valoracions de graus de dependència fetes el 2017
314-00732/12

Proponent: David Mejía Ayra, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00725/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de 
convenis amb residències i centres de dia de les comarques del 
Bages i del Berguedà en data de l’1 de gener de 2018
314-01157/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-01157/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-01158/12

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

Us anuncio que a la taula següent hi trobareu les places amb conveni a la comar-
ca del Bages: 

Població

Places 
totals 

(Centre de dia)

Places 
públiques 

(Centre de dia)

Places 
totals 

(Residència)

Places 
públiques 

(Residència)

Callús 8 5 42 30
Navàs 12 2 65 40

Pont de Vilomara 30 30

Sant Joan de 
Vilatorrada

30 7 52 43

Pel què fa a la comarca del Berguedà, les places amb conveni són: 

Població

Places 
totals 

(Centre de dia)

Places 
públiques 

(Centre de dia)

Places 
totals 

(Residència)

Places 
públiques 

(Residència)

Avià 20 20
Berga (En conveni 
12 places de CD i 10 
places de residència)

95 45 110 40

Pobla de l’Illet (En 
conveni les 60 places 
de residència)

10 0 75 60

Barcelona, 5 de novembre de 2018.
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de places 
concertades en residències i centres de dia de les comarques del 
Bages i del Berguedà en data de l’1 de gener de 2018
314-01158/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01157/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
resoldre els problemes dels pensionistes de Veneçuela residents a 
Catalunya
314-01688/12

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-01688/12 i us faig saber que la Generalitat no ha limitat, en cap moment, l’accés 
a les prestacions socials a les que tenen dret les persones pensionistes de Veneçuela 
residents a Catalunya alhora que, des del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies s’ha gestionat amb l’IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les) la possible compatibilitat d’aquestes pensions per tal que es pugui procedir al 
seu cobrament.

Amb tot, us informo que des del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies s’estan realitzant les gestions i les reunions que pertoquen amb tots els agents 
implicats en aquesta problemàtica: Govern espanyol, associacions d’afectats/des... 
per tal de trobar una resolució justa que tendeixi cap a la idea que si efectivament es 
pogués acreditar que no estan percebent la prestació, poguessin accedir a cobrar-ne 
alguna vinculada a la Renda Garantida de Ciutadania si complissin els requisits ge-
nerals establerts a la normativa reguladora pertinent.

Barcelona, 23 d’Octubre de 2018
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de 
metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el Siscat a les 
Garrigues
314-01852/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-01852/12 a 
314-01865/12 us informo del següent:
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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 Servei Català de la Salut (CatSalut) és l’ens públic al qual li correspon, bàsi-
cament i entre altres finalitats, l’adequada distribució dels recursos sanitaris en tot 
el territori de Catalunya i l’òptima distribució de tot el dispositiu sanitari públic i 
de cobertura pública, de conformitat amb la Llei d’ordenació sanitària de Catalu-
nya. Per a garantir aquesta finalitat, el CatSalut contracta serveis a diverses entitats 
proveïdores, però en cap cas contracta professionals. Tots els sistemes d’informació 
propis del CatSalut estan dissenyats per monitoritzar la contractació de serveis, i 
d’aquesta informació no se’n pot deduir la contractació de personal.

D’altra banda, el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Sis-
cat) està configurat per proveïdors de naturalesa diversa que, d’acord amb les dispo-
sicions legals vigents, tenen plenes competències en contractació de personal. Els 
professionals sanitaris són un dels elements a tenir en compte en la planificació sa-
nitària, però la seva contractació no forma part de les competències del CatSalut i, 
per aquest motiu, no es disposa de sistemes d’informació que registrin conjuntament 
per a tot el Siscat aspectes d’aquest àmbit. Per això, no és possible respondre direc-
tament a les preguntes parlamentàries formulades de manera global sobre particu-
laritats de les plantilles de professionals.

En aquests casos, la tramitació d’una possible resposta comporta proporcionar 
dades inconnexes amb molt poc valor informatiu, ja que no és possible generar-les a 
partir d’indicadors homogenis atès les diferents fórmules organitzatives pel que fa a 
la gestió de les plantilles, per tant no contribueix a la transparència de la informació.

D’altra banda, tampoc no és possible oferir informació de l’àmbit de la salut se-
gons determinades demarcacions territorials. El Decret 37/2008, de 12 de febrer, pel 
qual es regula el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, estableix que aquest 
és l’instrument de planificació mitjançant el qual el Departament de Salut determina 
les línies directrius per fer efectiu el desenvolupament dels serveis que conformen 
el sistema públic de salut, a fi d’adequar-los a les necessitats de la població, d’acord 
amb els objectius del Pla de salut de Catalunya i els plans directors del Departament 
de Salut, i atenent als criteris d’equitat, eficiència, sostenibilitat i satisfacció de la 
ciutadania.

El territori, d’acord amb el Mapa sanitari, s’organitza en regions sanitàries, a 
partir de les àrees bàsiques de salut (ABS), agrupades en sectors sanitaris. Això 
comporta que la informació no es disposa segons unitats territorials alienes al mapa, 
com són les comarques.

Tot i així, el Departament de Salut disposa d’alguns instruments que poden, en 
alguns casos, aproximar una resposta, com ara l’Estadística d’establiments sanitaris 
amb règim d’internament (EESRI) i el Registre de professionals sanitaris de Cata-
lunya (RPSC). Solen reflectir-se en informes que responen a necessitats diferents a 
les de l’àmbit parlamentari, i solen ser dades molt agregades. No existeix cap eina 
pròpia que permeti donar resposta a qualsevol tipus de pregunta sobre professionals 
(contractes, horaris, número d’especialistes, variacions al llarg de l’any, comparati-
ves anuals, motius de baixa, etc.). Cal tenir en compte, a més, que aquests instru-
ments recullen informació anualment, i no és possible disposar d’actualitzacions per 
períodes inferiors a un any.

Pel que fa als centres d’internament, a l’Estadística d’establiments sanitaris amb 
règim d’internament (EESRI) es recullen dades de professionals que reflecteixen 
tendències anuals. Actualment a la web del Departament de Salut hi ha publicada 
l’estadística corresponent a l’any 2016 i anteriors. Es pot consultar aquesta informa-
ció al següent enllaç: http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sa-
nitaries/dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/hospitals/.

Fascicle tercer

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/hospitals/
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/hospitals/
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Així mateix, el Decret 256/2013, de 26 de novembre, pel qual es crea el Registre 
de professionals sanitaris de Catalunya (RPSC) i s’estableixen els criteris generals i 
requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l’àmbit de Cata-
lunya, preveu integrar les dades de metges/esses, infermers/es, entre altres, pel que 
fa a les seves dades identificatives, de titulació i d’exercici professional.

En aquests moments encara no es disposa d’informació periòdica i actualitzada 
sobre l’adreça professional completa dels professionals sanitaris que presten serveis 
a Catalunya, la qual permetria donar resposta a la present pregunta parlamentària. 
Properament s’espera comptar amb el programari informàtic que permeti la imple-
mentació del RPSC

A banda, l’Observatori de Salut de Catalunya recull dades obertes de la Central 
de Resultats en diferents aspectes dels diferents nivells d’atenció. La informació so-
bre professionals no correspon exactament als termes en què es formulen les pre-
guntes, però sí ofereix el volum de professionals de cada equip d’atenció primària. 
Es pot consultar aquesta informació al següent enllaç: http://observatorisalut.gencat.
cat/ca/central_de_resultats/informes_cdr/dades_obertes.

Barcelona, 13 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 plantilla de 
metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el Siscat a l’Urgell
314-01853/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01852/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de 
metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el Siscat al Segrià
314-01854/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01852/12.

http://observatorisalut.gencat.cat/ca/central_de_resultats/informes_cdr/dades_obertes
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/central_de_resultats/informes_cdr/dades_obertes
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de 
metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el Siscat al Pla 
d’Urgell
314-01855/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01852/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de 
metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el Siscat a la 
Noguera
314-01856/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01852/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de 
metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el Siscat a la 
Segarra
314-01857/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01852/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de 
metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el Siscat al 
Solsonès
314-01858/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01852/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de 
metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el Siscat al Pallars 
Jussà
314-01859/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01852/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de 
metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el Siscat a l’Alt 
Urgell
314-01860/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01852/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de 
metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el Siscat al 
Berguedà
314-01861/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01852/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de 
metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el Siscat a la 
Cerdanya
314-01862/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01852/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de 
metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el Siscat al Pallars 
Sobirà
314-01863/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01852/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de 
metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el Siscat a l’Alta 
Ribagorça
314-01864/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01852/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de 
metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el Siscat a Aran
314-01865/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01852/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació al 
Grup de Treball per a la Reforma del Finançament Autonòmic del 
Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes
314-02125/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02125/12 us in-
formo del següent:

El passat 13 de setembre es va comunicar al Ministeri d’Hisenda que la repre-
sentant al Grup de Treball sobre el Finançament Autonòmic és la persona titular de 
la Direcció General de Pressupostos i, en qualitat de suplent, la persona titular de la 
Sub-direcció General de Finançament i Sostenibilitat Financera.

Barcelona, 12 de novembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació al 
Grup de Treball per a la Reforma del Finançament Autonòmic per a 
coordinar la creació de tributs propis de les comunitats autònomes
314-02126/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02126/12 us in-
formo del següent:

La Generalitat de Catalunya no ha nomenat cap representant per participar en el 
Grup de Treball per promoure la coordinació entre l’Administració de l’Estat i les 
Comunitats Autònomes en allò referent als seus tributs propis tota vegada que, jus-
tament per tractar-se de tributs propis, expressió de l’autonomia financera i potestat 
tributària reconegudes a les Comunitats Autònomes (art. 133.2, 156 i 157.1.b) de la 
CE i, pel que fa específicament a Catalunya, els art. 202.3.a) i 203.5 de l’EAC) en-
tenem que no hi ha cap objecte a coordinar.

Barcelona, 12 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 l’estat del conveni 
de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament 
de Cornellà per a la creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització
314-02146/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02146/12, 
314-02147/12, 314-02148/12, 314-02149/12 i 314-02150/12 us informo del següent:

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

El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Cornellà del Llobregat estan 
en contacte per estudiar la possibilitat de crear una Oficina Municipal d’Escolarit-
zació al municipi.

El Departament d’Ensenyament tramitarà el conveni de col·laboració per la crea-
ció de l’Oficina Municipal d’Escolarització a Cornellà de Llobregat tan bon punt 
l’Ajuntament ho sol·liciti formalment.

Barcelona, 9 de novembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en 
funcionament de l’Oficina Municipal d’Escolarització de Cornellà amb 
els mitjans humans necessaris i la dotació econòmica suficient
314-02147/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02146/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de 
professionals prevista a l’Oficina Municipal d’Escolarització de 
Cornellà
314-02148/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02146/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en ple 
funcionament de l’Oficina Municipal d’Escolarització de Cornellà
314-02149/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02146/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació 
econòmica prevista per a l’Oficina Municipal d’Escolarització de 
Cornellà
314-02150/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02146/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estructura 
organitzativa de l’àrea dirigida per Lluís Puig i Gordi com a director 
del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit 
internacional del Departament de Cultura
314-02208/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, es dona resposta a les iniciatives més amunt indicades de manera conjunta, 
atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a infor-
macions estretament relacionades.

Tal com s’indica a l’Acord de Govern de 31 de juliol, pel qual es crea el Progra-
ma per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional (DOGC 
núm. 7677, 02/08/2018), la creació del programa no comporta la creació de cap al-
tre lloc de treball, atès que el director o directora disposarà del suport de la unitat 
directiva corresponent, segons l’àmbit sectorial dels projectes que es desenvolupa-
ran. Així doncs, en tant que lloc de caràcter eventual no estructural, del director o 
directora del Programa no en depèn cap efectiu ni cap unitat orgànica, i les seves 
funcions s’exerceixen en la coordinació estratègica i en l’exercici de les activitats 
unipersonals inherents.

Segons s’indica a l’expositiu de l’acord de creació, el programa neix de la neces-
sitat de generar sinergies i un millor aprofitament dels recursos ja existents, conse-
güentment, es relaciona amb totes les partides pressupostàries i conceptes consig-
nats al programa pressupostari 442, que consta al pressupost de la Generalitat de 
Catalunya.

En aquest sentit, el Departament de Cultura disposa d’instruments eficaços amb 
vocació internacional però cal aprofundir, entre altres coses, en la coordinació de 
l’acció d’internacionalització d’aquests ens ja existents amb la resta d’òrgans com-
petents de la Generalitat. El programa se situa, doncs, en el vèrtex estratègic de 
les polítiques culturals europees del Departament de Cultura i, consegüentment, 
es relaciona amb totes les unitats directives del Departament i entitats adscrites o 
dependents que impulsen projectes de promoció i projecció exterior de la cultura 
catalana. Aquesta afectació, però, és indirecta, a través de la consellera de Cultura 
i dels directors o directores generals que conformen els quadres estratègics del De-
partament.

Barcelona, 6 de novembre de 2018
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal, 
càrrecs, funcions i retribucions de l’àrea del Programa per al 
desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del 
Departament de Cultura
314-02209/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02208/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació 
econòmica del Programa per al desenvolupament de projectes 
culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura
314-02210/12

Proponent: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02208/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ordre del 
president de la Generalitat a Ports de la Generalitat d’autorització de 
desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius
314-02237/12

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-02237/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02238/12

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

Us faig saber que el president de la Generalitat va oferir tres ports de la Genera-
litat gestionats per l’empresa pública «Ports de la Generalitat», concretament els de 
Palamós, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita pel desembarcament de les 
persones rescatades pel vaixell Aquarius.

Aquesta actuació del president és coherent amb la disponibilitat d’acollida de les 
persones refugiades que ha manifestat el Govern fonamentada en principis huma-
nitaris bàsics i en la competència establerta a l’article 138.1 de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya. Val a dir que aquest títol competencial ha estat reconegut explí-
citament per la jurisprudència que es deriva de fins a 17 sentències favorables a la 
Generalitat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’Audiència Nacional, el 
Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional.

Aquest oferiment fet pel cas dels refugiats de l’Aquarius és anàleg a la gestió que 
es va fer en l’acollida del vaixell «Open Arms» al port de Barcelona, en coordinació 
i cooperació amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració de l’Estat i que va su-
posar la posterior acollida de les 60 persones refugiades que es trobaven en instal·la-
cions de la Generalitat. Es tracta, doncs, no només d’una manifestació d’intencions 
sinó d’una actuació ben concreta a favor d’aquestes persones.

El procés de primera acollida ha culminat amb èxit doncs totes les persones aco-
llides que ho han demanat, a dia d’avui tenen reconegut l’empadronament, l’assistèn-
cia jurídica, la cobertura sanitària i disposen d’entre altres serveis de les polítiques 
d’ocupació i d’educació.



BOPC 207
23 de novembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 98

El Govern de la Generalitat, com ha fet sempre, ha ofert tots els mitjans de què 
disposa per atendre dignament als menors que, procedents del vaixell Aquarius, han 
arribat a Catalunya.

Barcelona, 5 de novembre de 2018.
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la competència de 
la Generalitat per a autoritzar el desembarcament de les persones 
rescatades pel vaixell Aquarius
314-02238/12

Proponent: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02237/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ordres emeses 
perquè els agents del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les 
persones que exhibeixin simbologia de qualsevol mena al mobiliari 
urbà o a l’espai públic
314-02239/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02239/12, 314-
02240/12, 314-02241/12, 314-02242/12, 314-02243/12, 314-02244/12, 314-002245/12, 
314-02246/12, 314-02247/12, 314-02248/12, 314-02249/12, 314-02251/12, 314-
02252/12 i 314-02253/12, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte 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 Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) no disposa de cap di-
rectriu específica ni pauta operativa interna envers la retirada o col·locació de deter-
minada simbologia en espais públics, com tampoc cap procediment per emprendre 
accions contra les persones que duen a terme l’acció.

A aquests efectes i de manera preventiva, la PG-ME ha de protegir el lliure exer-
cici dels drets i les llibertats de les persones, garantir la seguretat pública i la convi-
vència pacífica de tota la ciutadania i actuar de manera reactiva quan les conductes 
són punibles o es produeixen enfrontaments que suposen un perill per a les perso-
nes, els béns o l’ordre públic.

Totes les identificacions i actuacions de la PG-ME es fan en el marc de les com-
petències que en matèria de seguretat pública li atribueix la normativa vigent, amb 
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total respecte a les competències atribuïdes a altres administracions, especialment 
l’administració local, amb respecte absolut a l’autonomia municipal.

Barcelona, 13 de novembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ordres emeses 
perquè els agents del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les 
persones que exhibeixin simbologia separatista a prop de les vies de 
comunicació
314-02240/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02239/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de 
qualsevol mena
314-02241/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02239/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per 
haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol 
mena de manera individual sense formar part d’un grup
314-02242/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02239/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per 
haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol 
mena que formaven part d’un grup
314-02243/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02239/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per 
haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
314-02244/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02239/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena de 
manera individual sense formar part d’un grup
314-02245/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02239/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que 
formaven part d’un grup
314-02246/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02239/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
diligències d.identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de 
qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies davant els 
òrgans judicials corresponents
314-02247/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02239/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones denunciades, un cop identificades, per haver fet servir el 
mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
314-02248/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02239/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia 
de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies per via 
administrativa
314-02249/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02239/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones sancionades administrativament, un cop identificades, per 
haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol 
mena
314-02250/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02250/12, us 
informo del següent:
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Des de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció 
de la seguretat ciutadana s’han incoat els procediments sancionadors que s’assenya-
len tot seguit, derivats de les conductes indicades a la pregunta, per la comissió de 
la infracció lleu prevista a l’article 37.13 («els danys o el deslluïment de béns mobles 
o immobles d’ús o servei públic, així com de béns mobles o immobles privats en la 
via pública, quan no constitueixin infracció penal»):

Any 2015: cap
Any 2016: nou
Any 2017: trenta-nou
Any 2018: trenta-quatre

Barcelona, 13 de novembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena 
que s’han tramitat com a denúncies davant els òrgans judicials 
corresponents
314-02251/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02239/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones denunciades, un cop identificades, per haver retirat del 
mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
314-02252/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02239/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que 
s’han tramitat com a denúncies per via administrativa
314-02253/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02239/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones sancionades administrativament, un cop identificades, per 
haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
314-02254/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02254/12, us 
informo del següent:

Des de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protec-
ció de la seguretat ciutadana, no s’ha incoat cap procediment sancionador per haver 
retirat o intentat retirar del mobiliari urbà i/o de qualsevol àmbit de l’espai públic 
simbologia de qualsevol mena que enfronti o pugui enfrontar als ciutadans, sigui 
verbalment o física.

Barcelona, 13 de novembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa 
d’actuació del projecte Patrimoni d’Editors i Editats de Catalunya
314-02265/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02265/12 us in-
formo del següent:

El projecte Patrimoni d’Editors i Editats de Catalunya iniciat dins del contrac-
te-programa de la Biblioteca de Catalunya (BC) 2013-2016 i continuat en els docu-
ments d’estratègia posteriors de la BC, té com a objectius:

1. Promoure la preservació i el descobriment de la riquesa del patrimoni editorial.
2. Internacionalitzar el patrimoni i la cultura catalana a través de les seves in-

dústries culturals.
3. Posar en valor els fons personals d’autors i editorials a través de la seva vin-

culació.
4. Garantir la disponibilitat de l’edició històrica per a futures publicacions.

Amb aquests objectius, les línies d’actuació anuals són les següents:

Completar els fons històric d’editors i editorials per a la seva preservació i difusió
– Identificar els fons històrics existents (Gustavo Gili, Anagrama, Joventut, Edi-

cions 62 ...)
– Arribar a acords per a dipositar o donar els fons editorials a la BC, respectant 

els drets de comunicació pública dels donants per a futures publicacions.
– Arribar a acords per facilitar la consulta d’aquells fons històrics que no es vul-

guin dipositar: catalogació i consulta per als usuaris.
– Buscar aliances amb agents del sector (Gremi, ILC, ...)
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Completar el portal en línia Patrimoni d’editors i editats a Catalunya
Creat el 2014 i presentat el 1r trimestre del 2015 (http://www.bnc.cat/Edi-

tors-i-Editats-de-Catalunya), proporciona la localització dels arxius personals o ins-
titucionals d’editorials, d’editors literaris, d’autors i d’il·lustradors. A més a més tam-
bé disposa d’informació sobre col·leccions, premis, bibliografia i recursos en línia 
per al seu estudi

Difondre els fons en el món presencial
– Exposicions monogràfiques
– Presentacions públiques
– Difusió en fòrums professionals

Anualment la BC fixa objectius i dona dades de resultats dins del seu pla opera-
tiu, accessible des de la seva pàgina web.

Enguany, les actuacions 6, 10, 11, 17, 18, 19, 43, 93 i 96 del pla operatiu del 2018 
(http://www.bnc.cat/content/download/109672/1666197/version/1/file/pla_operatiu_
conjunt_2018.pdf) estan relacionades amb el projecte.

Barcelona, 6 de novembre de 2018
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació actual del 
projecte Patrimoni d’Editors i Editats de Catalunya
314-02266/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02266/12 us in-
formo del següent:

El programa Patrimoni d’Editors i Editats de Catalunya té tres línies paral·leles 
d’actuació:

1. Completar els fons històric d’editors i editorials per a la seva preservació i difusió
– Des de que es va posar en marxa el projecte el 2013, s’han incorporat els se-

güents fons editorials a la Biblioteca de Catalunya (ordenats cronològicament):
– Fons Joan Agut, editor
– Fons Editorial Gustavo Gili
– Esther Tusquets, editora literària de Lumen
– Grijalbo
– Plaza & Janés, grandes obras
– Fons Carlos Barral 1950-1989. Renovació del comodat amb l’Ajuntament de 

Calafell
– Grup 62. Inclou els segells editorials:
• Edicions 62
• Empúries
• Península
– Editorial i Llibreria Millà
– Fons Josep M. Castellet, director literari d’Edicions 62 i Península
– Editorial Alpha de la Fundació Institut Cambó
– Edicions de la Rosa Vera. S’han completat continguts (el 2015 i 2017)

http://www.bnc.cat/Editors-i-Editats-de-Catalunya
http://www.bnc.cat/Editors-i-Editats-de-Catalunya
http://www.bnc.cat/content/download/109672/1666197/version/1/file/pla_operatiu_conjunt_2018.pdf
http://www.bnc.cat/content/download/109672/1666197/version/1/file/pla_operatiu_conjunt_2018.pdf
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– Editorial Barcino
– També relacionat amb aquest programa, s’han incorporat els fons personals de 

nombrosos autors, entre els quals, Tomàs Garcés, Montserrat Abelló, Manuel Vá-
zquez Montalbán, M. Antònia Oliver, Helena Valentí i Josep M. Huertas Claveria; 
i il·lustradors com Josep Obiols, Carme Solé Vendrell, Maria Pasqual o JL Martín, 
només per citar-ne alguns.

– Des del 2013 s’han realitzat 1.381 peticions de consulta presencial de docu-
mentació de 18 fons editorials diferents (no s’inclouen en aquesta xifra les peticions 
de fons personals d’autors i il·lustradors).

2. Completar el portal en línia Patrimoni d’editors i editats a Catalunya
– Les dades de creixement de continguts del portal són:

Setembre 2018 Presentació març 2015

Editorials 48 27
Editors literaris 9 4

Autors 649 524

Il·lustradors 111 67

Col·leccions 370 289

Revistes 39 27

Premis 41 36

– L’any 2016 el portal es va traduir íntegrament a l’anglès per facilitar-ne la in-
ternacionalització.

– El 2016 la Biblioteca de Catalunya es va sumar a una de les associacions inter-
nacionals de referència pel que fa a arxius editorials, la Society for the History of 
Authorship, Reading and Publishing (SHARP), des de la qual es fa difusió del por-
tal http://www.sharpweb.org/main/research/

– Des de la inauguració del portal han estat consultades 32.246 pàgines de con-
tingut (s’han exclòs les consultes als índexs).

3. Difondre els fons en el món presencial
– Exposicions:
• Boix i Selva, poeta en el Paradís? (2014)
• Editorial Gustavo Gili, l’excel·lència de l’editor (2015)
• Carlos Barral, poeta-editor-memorialista (2015)
• Jaume Pla i Camilo José Cela: units per la bibliofília (2017)
• Plaza & Janés llibres per a tothom (2017)
• Edicions 62: de l’original al llibre (2017)
• Edicions de La Magrana (2018)
– Presentacions públiques:
• Acte públic de presentació del Portal del Patrimoni d’Editors i Editats de Ca-

talunya
• Acte públic de recepció de la donació del fons de l’editorial Gustavo Gili
• Acte públic de recepció de la donació dels fons documental de Grijalbo i Plaza 

& Janés
– Difusió en fòrums professionals:
• Presentació a les III Jornades d’història de l’edició organitzades per la Univer-

sitat de Barcelona (Barcelona, 2017)
• Presentació al VIII Seminario Internacional «R»edes públicas, relaciones edi-

toriales organitzat pel CSIC (Madrid, 2018)

Barcelona, 6 de novembre de 2018
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura

http://www.sharpweb.org/main/research/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions 
efectuades perquè el fons de l’editorial Anagrama romangui a 
Catalunya
314-02267/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02267/12 us in-
formo del següent:

El 2013 la directora de la Biblioteca de Catalunya (BC) es va reunir amb Jorge 
Herralde per a exposar-li l’inici del projecte de Patrimoni d’Editats i Editors i les se-
ves línies d’actuació. El senyor Herralde va expressar el seu interès, però va indicar 
que, més endavant, quan tingués disponibilitat, voldria endreçar i classificar tot el 
seu arxiu pels seus mitjans, abans de tornar a parlar-ne.

El 2016, quan el senyor Herralde anuncia que deixa la direcció d’Anagrama, la 
BC torna a contactar amb ell. En aquell moment, el projecte Patrimoni d’Editors i 
Editats, portal inclòs, ja és una realitat en creixement.

Al llarg del 2017 i fins a començaments del 2018, des de la BC s’envien fins a 
vuit correus electrònics a les dues persones de contacte d’Anagrama, per tal de po-
der concretar una reunió i poder exposar què fa la Biblioteca, i donar així continuïtat 
a la primera conversa amb el senyor Herralde. Es concreta una cita que es va haver 
de canviar per motiu d’un viatge que el senyor Herralde feia a l’estranger i ja hi ha 
data concertada per a la propera reunió.

Actualment s’estan fent les gestions necessàries per poder incorporar Anagrama 
al programa d’Editors de la Biblioteca de Catalunya.

Barcelona, 6 de novembre de 2018
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació 
del dietari de l’escriptora Maria Aurèlia Capmany en el marc de 
commemoració de l’Any Maria Aurèlia Capmany
314-02272/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02272/12 us in-
formo del següent:

La llibreta de tapes negres o el Dietari de Maria Aurèlia Capmany a la qual es 
refereix la pregunta, és possible que es refereixi, tal com la Maria Aurèlia escriu a 
Mala Memòria, al dietari dipositat al Llegat Vidal-Capmany de la Universitat Ro-
vira i Virgili.

Després d’haver consultat els responsables de l’esmentat Llegat se sap que una 
estudiant de Grau l’havia transcrit. Tot i així, es va comunicar que encara no es po-
dia fer una valoració sobre si era un document publicable com a llibre. L’estudiant 
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només n’ha fet una transcripció, però encara cap especialista ha fet cap estudi filo-
lògic sobre aquest quadern, especialment si s’ha de fer una edició crítica, que és el 
més adient en un document d’aquestes característiques.

És per això que els responsables del Llegat de Maria Aurèlia Capmany no veuen, 
ara com ara, la possibilitat d’una publicació d’aquest quadern a curt termini.

Barcelona, 6 de novembre de 2018
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament del 
director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals 
d’àmbit internacional
314-02273/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

Tram. 314-02273/12, 314-02274/12, 314-02275/12

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

lunya, es dona resposta a les iniciatives més amunt indicades de manera conjunta, 
atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a infor-
macions estretament relacionades.

Tal com s’indica a l’Acord de Govern de 31 de juliol, pel qual es crea el Progra-
ma per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional (DOGC 
núm.7677, 02/08/2018), al capdavant d’aquest programa i ha un lloc de caràcter 
eventual, amb les funcions que s’hi descriuen. Els criteris per al seu nomenament 
són els previstos a l’article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, a 
l’article 12 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa 
en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública, i a l’article 4 del Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el rè-
gim jurídic del personal eventual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Els objectius del Programa, que consten al punt 1 de l’esmentat Acord de Govern 
de 31 de juliol, són els següents:

a) Dirigir i supervisar la participació del Departament de Cultura en l’elaboració 
de polítiques culturals europees en el si del Consell d’Europa, la Comissió Europea 
i el Comitè de les Regions, i relacionar-se amb les altres institucions europees i in-
ternacionals pel que fa a l’àmbit cultural, en coordinació permanent amb els òrgans 
competents de la Generalitat de Catalunya.

b) Fomentar l’intercanvi cultural internacional com a factor enriquidor de la cre-
ativitat i el desenvolupament cultural i com a transmissió a l’exterior de la riquesa 
cultural de la societat catalana.

c) Contribuir a construir confiança internacional i a enfortir lligams a través de 
la cultura, les arts i els valors de la societat.

d) Promocionar internacionalment la diversitat cultural i la seva contribució a la 
tolerància, com un dels actius més preuats en un món globalitzat.

Pel que fa als projectes d’actuació d’aquest 2018 vinculats al Programa són els 
següents:

1. Participació en el fòrum Creative Europe and a New European Agenda for 
Culture que promou l’European Committee of the Regions (CoR).
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S’hi tracten aspectes com la proposta de redacció d’un Reglament propi del Par-
lament Europeu i del Consell de les Regions vinculat al desplegament del programa 
Europa creativa (2021 - 2028).

2. Des del Programa s’ha dirigit la confecció d’un nou web que recull tots els 
projectes europeus en què el Departament de Cultura està involucrat. Aquesta infor-
mació es pot trobar a l’adreça web:

http://cultura.gencat.cat/ca/internacional/programes-unio-europea/
3. En l’àmbit de programes europeus, el Programa està coordinant la participació 

en la propera convocatòria del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espa-
nya - França - Andorra.

4. El Programa treballa en l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, concre-
tament en la propera convocatòria d’ajuts a projectes culturals.

5. Des del Programa es treballa per influir en la nova política derivada de l’Agen-
da Europea per a la Cultura i de la concreció que aquestes noves línies d’actuació 
tinguin en el pressupost de la Unió per al període 2020-2026.

6. En coordinació amb la Delegació de la Comissió a Barcelona, el Programa 
treballa en les accions vinculades a l’Any Europeu del Patrimoni. Catalunya és un 
dels territoris on hi ha hagut una participació més activa en aquesta commemoració, 
impulsada des de la Comissió i el Parlament Europeus.

La informació consta al web següent http://cultura.gencat.cat/ca/anypatrimoni/
inici/

7. El Programa està treballant en l’organització de visites tècniques, dels respon-
sables municipals adscrits a les àrees de Cultura i Patrimoni, a organismes i institu-
cions de la Unió Europea per tal d’aconseguir mecenatge i partenariat per als seus 
projectes. Aquesta acció explicita la voluntat de connectar els gestors municipals 
amb iniciatives com els Fons Estructurals per recuperar o reutilitzar el patrimoni 
monumental local.

8. S’han mantingut converses amb agents i inversors culturals, com l’Institut 
Flamenc d’Arquitectura, els responsables europeus de l’Agenda 2030 (2030 Agenda 
for Sustainable Development), membres de l’Organització Mundial del Turisme, re-
presentants dels Casals catalans a l’exterior i de l’Associació Catalana de Municipis. 
Igualment, el Programa també ha obert contacte amb les delegacions europees dels 
governs de les Balears, País Valencià, Galícia i Euskadi.

9. En coordinació amb la Secretaria d’Acció Exterior i la Unió Europea, el Pro-
grama lidera la coordinació dels grups de cultura creats en el si dels principals plans 
país de la Generalitat, el Pla Japó i el Pla Marroc.

10. En paral·lel a aquestes accions, des de la direcció del Programa es treballa en 
la redacció detallada d’un document de planificació i coordinació transversals per 
programar les actuacions previstes per a l’any 2019 i el seu lligam amb els docu-
ments estratègics, tant del Govern (Pla de Govern) com de les delegacions exteriors, 
organismes adscrits, i plans sectorials vinculats a l’acció exterior.

Barcelona, 6 de novembre de 2018
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura

http://cultura.gencat.cat/ca/internacional/programes-unio-europea/
http://cultura.gencat.cat/ca/anypatrimoni/inici/
http://cultura.gencat.cat/ca/anypatrimoni/inici/


BOPC 207
23 de novembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 109 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius del 
Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit 
internacional
314-02274/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02273/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes 
d’actuació per al 2018 del Programa per al desenvolupament de 
projectes culturals d’àmbit internacional
314-02275/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02273/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes 
a terme per a combatre les agressions feixistes
314-02298/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21626 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02298/12, us 
informo del següent:

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) disposa del Pla Ope-
ratiu Minerva, que té tres objectius principals:

1. Garantir la seguretat ciutadana i el desenvolupament normal de la convivència.
2. Incrementar i extremar, si escau, les mesures de prevenció i de reacció per as-

segurar el normal funcionament de l’activitat ordinària a Catalunya.
3. Garantir la correcta coordinació entre tots els serveis de la PG-ME.
La tasca proactiva per detectar situacions de risc en què es puguin cometre fets 

delictius permet planificar dispositius policials per protegir la seguretat ciutadana 
i minimitzar els riscos i, si escau, detectar els fets il·lícits per posar-los en coneixe-
ment de la judicatura, així com identificar-ne o detenir-ne els autors.

A tall d’exemple, en els darrers anys s’ha fet una tasca preventiva sobre:
– Els concerts de música RAC (rock anticomunista), on es poden cantar cançons 

amb contingut xenòfob;
– Les activitats de grups de hooligans ultradretans vinculats al món del futbol;
– Els continguts delictius publicats a la xarxa d’Internet;
– Els punts de distribució de publicacions que difonen materials que inciten a la 

violència contra col·lectius vulnerables;
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– Les campanyes engegades per grups d’extrema dreta contra els immigrants o 
l’obertura d’oratoris musulmans, o sobre aquelles mobilitzacions en què poden par-
ticipar persones radicalitzades d’aquest àmbit que puguin protagonitzar incidents o 
agressions.

D’altra banda, la PG-ME també actua de forma reactiva quan es comet una ac-
ció delictiva i investiga els fets en el marc de les funcions de policia judicial que du 
a terme. Quan es detecta una activitat presumptament delictiva vinculada amb els 
delictes d’odi, la coordinació de les investigacions entre la PG-ME i el Servei de De-
lictes d’Odi i Discriminació de les fiscalies provincials és immediata. La tramesa 
d’informació sobre el coneixement d’un presumpte il·lícit és bidireccional ja que el 
fet delictiu pot ser inicialment conegut per la policia o bé per la Fiscalia. La tasca 
policial va en concordança amb les directrius que es reben de la Fiscalia.

Barcelona, 9 de novembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del servei 
de radioteràpia a Tarragona el 2018
314-02308/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-02308/12 a 
314-02312/12 us informo del següent:

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

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus atén amb tota normalitat els pacients 
que requereixen tractament amb radioteràpia als tres acceleradors lineals de què 
disposa el centre. Cap pacient, tret dels que necessiten tècniques que no es poden 
proveir a Reus, són derivats a altres centres, per la qual cosa no hi ha cap canvi en 
l’atenció als pacients.

En el marc de la programació d’estiu de l’Hospital, el dia 16 de juliol es va atu-
rar l’accelerador situat a l’Hospital Vell fins el 30 de setembre i els pacients es van 
programar als altres dos acceleradors de l’Hospital Nou. Els criteris per prendre la 
decisió van ser organitzatius i d’eficiència, sempre salvaguardant la qualitat i l’aten-
ció dels pacients.

A continuació es mostra el nombre de pacients assignats a la Regió Sanitària 
Camp de Tarragona derivats a centres de Barcelona per a la realització de proves 
de tomografia axial computeritzada (TAC) i tomografia per emissió de positrons 
(PET), en els darrers 5 anys.

Prova 2014 2015 2016 2017 2018*

TAC 8 3 0 1 0
PET 578 716 860 970 598

* Nombre de derivacions fins el 31 d’agost.

La prova PET es considera producte intermedi, motiu pel qual els centres deri-
ven el seus pacients en funció del temps de resposta, de la qualitat i de criteris d’efi-
ciència.
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El 26 de febrer de 2018 es va signar una aliança estratègica entre l’Hospital Uni-
versitari Sant Joan de Reus i l’empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge 
(IDI), per a la millora de l’accessibilitat dels pacients de la Regió Sanitària Camp de 
Tarragona que necessitaven una prova PET.

L’acord permet que pacients de la Regió Sanitària Camp de Tarragona siguin ate-
sos a Reus i no necessàriament siguin derivats a centres hospitalaris de Barcelona, 
si no està clínicament indicat.

Barcelona, 13 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 el nombre de 
pacients derivats de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una 
tomografia computada els darrers cinc anys
314-02309/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02308/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients derivats de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a alguna 
tomografia per emissió de positrons els darrers cinc anys
314-02310/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02308/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a 
derivar pacients de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una 
tomografia per emissió de positrons
314-02311/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02308/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a 
evitar les derivacions de pacients de Tarragona a Barcelona per a 
sotmetre’s a una tomografia per emissió de positrons
314-02312/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02308/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Cos de Mossos 
d’Esquadra té un protocol de prevenció, actuació i resolució de 
situacions d’assetjament sexual
314-02317/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02317/12, us in-
formo del següent:

El protocol de prevenció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual 
del cos de Mossos d’Esquadra està en fase de redactat final i d’informació al Con-
sell de la Policia.

Barcelona, 9 de novembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació 
d’algun protocol de prevenció, actuació i resolució de situacions 
d’assetjament sexual en el Cos de Mossos d’Esquadra arran del cas 
de l’agent acusat de gravar les seves companyes al vestidor
314-02318/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02318/12, us in-
formo del següent:

Immediatament, quan la Policia de la Generalitat –Mossos d’Esquadra va tenir 
coneixement de que s’estava produint la situació descrita a la pregunta, es va detenir 
el responsable i es van posar els fets en coneixement de l’autoritat judicial compe-
tent, que van correspondre al Jutjat d’Instrucció 5 de Badalona.

Les diligències policials es van incoar per presumptes delictes contra la intimi-
tat i descobriment i revelació de secrets, conductes previstes a l’article 197 del codi 
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penal; no es donava la tipologia d’assetjament sexual prevista a l’article 184 del 
codi penal.

Durant la instrucció es va posar a disposició del jutjat tota la informació relacio-
nada amb aquest assumpte. Totes les persones afectades per aquesta situació van ser 
informades dels drets que els corresponen com a víctimes d’un delicte i totes elles 
van rebre l’assistència prevista legalment. En cap cas es va sol·licitar la incoació del 
protocol d’assetjament sexual ni concorrien els supòsits per a la seva aplicació d’ofici.

Paral·lelament es va incoar el procediment disciplinari previst a la Llei de la Po-
licia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, en el qual es va preservar al màxim la 
intimitat de les víctimes.

Barcelona, 9 de novembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un 
programa previ i similar al Programa per al desenvolupament de 
projectes culturals d’àmbit internacional
314-02349/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

Tram. 314-02349/12 a 314-02355/12

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

lunya, es dona resposta a les iniciatives més amunt indicades de manera conjunta, 
atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a infor-
macions estretament relacionades.

El Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional 
no neix del no res, ja que tal com s’indica a l’expositiu del programa pressupostari 
442 Externalització de la Cultura, el Departament té, entre els seus objectius, fo-
mentar la projecció exterior de la llengua, la cultura i la creació catalanes, tant per 
donar-les a conèixer com per obrir nous horitzons al talent creatiu i als projectes 
d’internacionalització de les empreses culturals.

Aquesta activitat es fa, principalment, en tres grans eixos: l’acció de les empreses 
culturals, la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes, i les relacions in-
ternacionals. Tanmateix, com s’indica a l’Acord de Govern de 31 de juliol, pel qual 
es crea el Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit interna-
cional (DOGC núm.7677, 02/08/2018), malgrat que es disposi d’instruments útils 
per a afrontar aquests objectius, entre els quals figuren l’Institut Ramon Llull i la 
resta d’unitats adscrites a programa pressupostari 442, cal aprofundir, entre d’altres 
coses, en la coordinació de l’acció d’internacionalització d’aquests ens amb la resta 
d’òrgans de la Generalitat amb competències en matèria d’acció exterior, relacions 
exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió Europea. 
Consegüentment, el Programa es relaciona amb totes les partides pressupostàries i 
conceptes consignats al programa pressupostari 442, que consta al pressupost de la 
Generalitat.

És per això que el Programa neix amb la voluntat de generar sinergies i un millor 
aprofitament dels recursos ja existents, i se situa en el vèrtex estratègic de les polí-
tiques d’internalització de la cultura catalana, i l’oportunitat de millora que impul-
sa el nou Programa es detecta amb el desplegament de la distribució competencial 
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nascuda del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació 
de l’àmbit de competències dels departaments de la Generalitat de Catalunya. Cal 
recordar que d’acord amb el que preveu l’article 3.3 d’aquest Decret, les relacions ex-
teriors i l’actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió Europea cor-
responen al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Així doncs, el primer objectiu del Programa es dirigir i supervisar la participa-
ció del Departament de Cultura en l’elaboració de polítiques culturals europees en 
el si del Consell d’Europa, la Comissió Europea i el Comitè de les Regions, i rela-
cionar-se amb les altres institucions europees i internacionals pel que fa a l’àmbit 
cultural, en coordinació permanent amb els òrgans competents de la Generalitat de 
Catalunya. Aquest objectiu ultrapassa les finalitats de qualsevol de les entitats del 
sector públic del Departament de Cultura i la forma en què aquest decideix abor-
dar-lo s’emmarca en l’exercici de les competències d’autoorganització pròpies de 
qualsevol Administració.

En tant que la seu de les institucions europees s’ubica a Brussel·les i que, segons 
preveu l’article 4 del Decret 61/2017, de 13 de juny, de les unitats de representació 
institucional del Govern a l’exterior, la representació del Govern de la Generalitat 
davant la Unió Europea es du a terme mitjançant la Delegació del Govern davant la 
Unió Europea, la direcció del Programa per al desenvolupament de projectes cultu-
rals d’àmbit internacional opera en aquesta unitat.

Aquesta situació, lluny d’afectar l’assoliment dels objectius del programa pres-
supostari que agrupa les actuacions vinculades a la internalització de la cultura, les 
afavoreix, a l’hora que permet una millor coordinació amb el Departament d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Pel que fa a l’elecció del seu director, al capdavant d’aquest programa i ha un lloc 
de caràcter eventual, amb les funcions que s’hi descriuen a l’Acord de Govern. Els 
criteris per al seu nomenament són els previstos a l’article 12 del Reial Decret Le-
gislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, a l’article 12 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octu-
bre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i a l’article 4 del Decret 
2/2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 6 de novembre de 2018
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del 
fet que el Programa per al desenvolupament de projectes culturals 
d’àmbit internacional es faci a Bèlgica
314-02350/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02349/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la 
creació del Programa per al desenvolupament de projectes culturals 
d’àmbit internacional
314-02351/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02349/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elecció de Lluís 
Puig i Gordi com a director del Programa per al desenvolupament de 
projectes culturals d’àmbit internacional
314-02352/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02349/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que la 
manca de voluntat de viatjar a Catalunya del director del Programa 
per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional 
n’afecta l’eficàcia
314-02353/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02349/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què 
es va planificar la creació del Programa per al desenvolupament de 
projectes culturals d’àmbit internacional
314-02354/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02349/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament del 
Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit 
internacional
314-02355/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02349/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’agressions comeses per l’extrema dreta relacionades amb delictes 
d’odi
314-02380/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02380/12, 314-
02382/12 i 314-02383/12, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte 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 Memòria de delictes d’odi i discriminació de 2017 de la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) recull el total de delictes d’odi, però no inclou 
la ideologia de l’autor, atès que únicament es pretén determinar la motivació del de-
licte. Així, la llista d’àmbits i la seva definició són els següents:

– LGTBI - Fòbia: Fets en què la motivació sigui l’orientació sexual o la identitat 
de gènere de les persones gais, lesbianes, bisexuals o transsexuals.

– Ètnic, origen nacional, racial: fets motivats en la diferència nacional (hispans, 
àrabs) i d’origen racial (blancs, negres, etc.).

– Religiós: Fets motivats per sentiments contraris a determinades religions (ju-
eus, catòlics, protestants, testimonis de Jehovà, musulmans, altres) i/o fets en què la 
víctima ho és per les seves creences religioses.

– Discapacitat físic / sensorial: Fets en què la víctima ho és per tenir algun tipus 
de disminució física o sensorial.

– Discapacitat psíquic / mental: Fets en què la víctima ho és per tenir una dismi-
nució psíquica o mental.

– Orientació política: Fets en què la víctima ho és per la seva ideologia o per-
tinença a un grup polític.

– Antisemita: Fets en què la víctima ho és pel fet de ser jueu; s’inclou aquí els 
delictes de justificació de genocidi.

– Aporofòbia: Fets en què la víctima ho és per ser indigent.
– Sexisme: Fets succeïts amb motiu del sexe de la persona que els pateix.
Les dades dels procediments instruïts i la quantitat de víctimes i de victimitza-

cions que hi va haver durant el 2017, desglossades per àmbits, són les següents: 
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Àmbit Atestats Víctimes Victimitzacions

Antisemita 2 1 1
Aporofòbia 3 3 5
Discapacitat físic/sensorial 2 2 36
Discapacitat psíquic/mental 4 16 6
Ètnic/origen nacional/origen racial 134 135 194
LGTBI fòbia 89 99 154
Orientació política 121 124 142
Religiós 34 35 40
Sexisme 4 4 4

Entre els anys 2012 i 2017 es van dur a terme un total de 78 investigacions judi-
cialitzades per fets delictius presumptament fets per persones dels entorns de l’ex-
trema dreta i de la ultradreta, corresponents a diverses tipificacions delictives com 
lesions, amenaces, danys, usurpació d’estat civil, contra el patrimoni històric, desor-
dres públics, furts, robatoris, contra els drets fonamentals i les llibertats públiques i 
contra la integritat moral.

En relació amb el desenvolupament de les investigacions sobre violència d’extre-
ma dreta, la PG-ME té coneixement que persones de l’àmbit de l’extrema dreta o de 
l’ultradreta poden protagonitzar accions delictives de caràcter violent per motivaci-
ons d’odi o discriminació. Per tant, es duu a terme una tasca proactiva per planificar 
els dispositius policials i minimitzar els riscos i, si escau, identificar autors de fets 
delictius i posar-los en coneixement dels jutges i tribunals.

Com exemple de l’activitat dels Mossos d’Esquadra en aquest àmbit, en els dar-
rers anys s’ha fet una tasca preventiva sobre els concerts de música RAC (rock 
anticomunista) en què es poden cantar cançons amb contingut xenòfob; sobre les 
activitats de grups de hooligans ultradretans vinculats al món del futbol; sobre els 
continguts delictius publicats a la xarxa d’Internet; sobre punts de distribució de 
publicacions que difonen materials que inciten a la violència contra col·lectius vul-
nerables; sobre campanyes engegades per grups d’extrema dreta contra els immi-
grants o l’obertura d’oratoris musulmans i sobre les mobilitzacions en què poden 
participar persones radicalitzades d’aquest àmbit que pugin protagonitzar incidents 
o agressions.

Per altra banda, també s’actua de forma reactiva quan es comet una acció delicti-
va i s’investiguen els fets en el marc de les funcions de policia judicial que du a ter-
me la PG-ME. En els casos en què no hi ha denúncia de la víctima, ja sigui perquè 
aquesta no és localitzada per la policia o perquè no desitja denunciar, la PG-ME im-
pulsa d’ofici les investigacions.

Quan es detecta una activitat presumptament delictiva vinculada amb els delic-
tes d’odi, la coordinació de les investigacions entre la PG-ME i el Servei de Delictes 
d’Odi i Discriminació de les fiscalies provincials és immediata. La tramesa d’infor-
mació sobre el coneixement d’un presumpte il·lícit és bidireccional, atès que el fet 
delictiu pot ser inicialment conegut per la policia o bé per la Fiscalia. La tasca poli-
cial va en concordança amb les directrius que es reben de la Fiscalia.

Finalment, assenyalar que la PG-ME ha dissenyat i desplegat el Pla Operatiu 
Minerva, amb els objectius següents:

– Garantir la seguretat ciutadana i el desenvolupament normal de la convivència.
– Incrementar i extremar, si escau, les mesures de prevenció i de reacció per as-

segurar el normal funcionament de l’activitat ordinària a Catalunya.
– Garantir la correcta coordinació entre tots els serveis de la PG-ME.
– Detenir o denunciar per la presumpta comissió d’una infracció.
– Identificar totes les parts implicades en els incidents que es produeixin, reco-

llint la màxima informació sobre les circumstàncies dels fets.
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– Recollir indicis i elements de prova per demostrar la participació en els fets.
– Redactar minuta policial.

Barcelona, 9 de novembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu policial 
de la manifestació del 9 de setembre de 2018 convocada per Vox
314-02381/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02381/12, us in-
formo del següent:

El 9 de setembre de 2018 es van convocar dues manifestacions i una concen-
tració a la ciutat de Barcelona, cap de les quals va ser comunicada pel partit VOX.

La primera va ser comunicada a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra per un particular «per mostrar la disconformitat amb el Govern d’Espanya». 
A aquesta mobilització s’hi van adherir diverses associacions, entre les quals el par-
tit VOX. El recorregut es va iniciar al carrer de Vilà i Vilà fins a l’avinguda Rius i 
Taulet.

La segona va ser una concentració comunicada per un representant del Movi-
ment Cívic 12 d’Octubre de Catalunya, amb el motiu de «petició d’eleccions gene-
rals». La concentració va ser a la plaça d’Espanya.

La tercera va ser una concentració comunicada per un particular, amb motiu de 
«Prou agressions neonazis. Per la convivència en la diversitat», a l’Avinguda Mistral, 
cantonada carrer de Llançà.

Les tres mobilitzacions coincidien en espai i temps i, per motius de seguretat, 
es va planificar un dispositiu per garantir que tots els col·lectius poguessin exercir 
el dret de reunió i manifestació, tot garantint-ne la separació en cas que es produïs-
sin alteracions de l’ordre púbic. El dispositiu policial estava format per un coman-
dament, dos grups de la Brigada Mòbil i un equip de l’Àrea Regional de Recursos 
Operatius de la Regió Policial Metropolitana Barcelona.

Barcelona, 9 de novembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les investigacions 
de la violència d’extrema dreta
314-02382/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02380/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els Mossos 
d’Esquadra tenen un pla específic per a actuar davant l’augment de 
les agressions dels grups d’extrema dreta
314-02383/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02380/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de 
l’endarreriment de les obres per a l’entrada en funcionament dels 
jutjats 9 i 10 de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02400/12

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02400/12 us in-
formo del següent:

Tots els òrgans judicials de Sabadell estan concentrats en una única seu ubicada 
a l’Eix Macià 36-38, en dues torres –adossades i intercomunicades– una consta de 
planta baixa més 17 plantes i, l’altra, de planta baixa més 9 plantes. Les plantes de 
la 0 a la 9 de totes dues torres són propietat de las Generalitat de Catalunya i estan 
destinades, exclusivament, a usos judicials. Addicionalment, la Generalitat de Cata-
lunya va llogar les plantes 14 i 17, fet que va permetre la ubicació dels òrgans judici-
als creats el 2007 i el 2009. La resta de plantes de l’edifici han estat o estan ocupades 
per oficines privades.

L’any 2017, hi havia màxima ocupació de totes les plantes. Les gestions fetes 
conjuntament entre el Departament de Justícia i la Direcció General de Patrimoni 
del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya, per garantir la concentració de jutjats en una única seu, es van enfocar a 
llogar una planta en el mateix edifici. Fins al gener de 2018, no es va poder disposar 
d’aquesta nova planta, la 16. Per tant, no es va poder iniciar la redacció del projecte 
constructiu per a l’adequació funcional d’aquests espais com a seu judicial, fins a 
aquesta data.

D’acord amb les fases necessàries per disposar dels espais condicionats conve-
nientment –redacció del projecte, licitació de les obres, execució de les obres i equi-
pament–, els terminis que fixa la normativa de contractació pública i els que calen 
des del punt de vista tècnic i logístic; es va veure impossible acabar abans del 31 de 
desembre de 2018, data fixada per l’Ordre JUS/1277/2017. Davant d’aquesta impos-
sibilitat, el Departament de Justícia va sol·licitar, el juliol de 2018, un ajornament 
de l’entrada en funcionament d’aquests òrgans judicials, i va proposar l’entrada en 
funcionament, en la mateixa data, del Jutjat de 1a Instància núm. 8 de l’Hospitalet 
de Llobregat i del Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 9 del Vendrell, que tenien 
previsió d’entrada en funcionament l’any 2019.

Posteriorment, l’Ordre JUS/790/2018, de 26 de juliol, per la qual es modifica 
l’Ordre JUS/1277/2017, de 22 de desembre, ha deixat sense efecte l’entrada en fun-
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cionament dels jutjats 9 i 10 de Sabadell i, per contra, ha disposat l’entrada en fun-
cionament del Jutjat núm. 8 de l’Hospitalet i del Jutjat núm. 9 del Vendrell.

Barcelona, 12 de novembre de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

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

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02401/12 us in-
formo del següent:

En virtut de l’Ordre JUS/90/2018, de 26 de juliol, per la qual es modifica l’Or-
dre JUS/1277/2017, de 22 de desembre, ha quedat sense efecte l’entrada en funcio-
nament dels jutjats 9 i 10 de Sabadell que, d’acord amb el nou calendari previst, es 
podran posar en marxa el desembre de 2019.

Barcelona, 12 de novembre de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del 
decret que ha de regular el règim sancionador de la Llei 11/2014, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
314-02518/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-02518/12, conjuntament amb les de número de tramitació 314-02519/12, 314-
02520/12, 314-02521/12, 314-02522/12, 314-02523/12, 314-02524/12, 314-02525/12 
i 314-02526/12.

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

Us faig saber que el Govern té previst aprovar el règim sancionador tal com diu 
la Disposició addicional quarta, de la Llei 11/2014 del 10 d’octubre, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Tal com s’especifica a la Llei 11/2014, a la 
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disposició addicional quarta, el govern, en el termini de vuit mesos a comptar de la 
data de publicació d’aquesta Llei (11/2014), ha de trametre al Parlament un projec-
te de llei per a la no-discriminació. La llei per a la no-discriminació ha de regular, 
des d’una perspectiva integral i transversal, mesures destinades a prevenir, eliminar 
i corregir les diverses formes de discriminació en el sector púbic i privat, d’acord 
amb els competències que la Generalitat té reconegudes, i ha d’establir un règim 
sancionador que contingui la tipificació, la classificació i els criteris de graduació de 
les infraccions relacionades amb els diverses formes de discriminació. Aquest pro-
jecte de llei ja està al parlament.

Alhora, la Disposició transitòria segona de la Llei 11/2014, estableix que mentre 
no s’aprovi un decret que reculli el procediment sancionador en matèria antidiscri-
minatòria (referent a totes les discriminacions), continua essent aplicable el proce-
diment establert pel Decret 278/1993, del 9 de novembre, sobre el procediment san-
cionador de la Generalitat.

Tal com s’ha argumentat jurídicament, el projecte de Decret que ha de regular 
el règim sancionar de la Llei 11/2014, queda supeditat a l’aprovació de la Llei de la 
no-discriminació; entenent per infraccions administratives les que regula l’article 34 
de la Llei 11/2014, (no penals, ni laborals, ni incidències). Des de l’any 2014, l’òrgan 
competent per impulsar l’inici de l’expedient administratiu sancionador ha rebut in-
formació de 119 fets (presumptament infraccions administratives) dels quals s’ha 
obert diligències informatives. D’aquestes presumptes infraccions administratives, 
tipificades a l’article 34 de la llei 11/2014; 6 han estat motiu de sanció perquè s’ha 
pogut demostrar l’existència de la discriminació per raó d’orientació sexual, identitat 
de gènere o expressió de gènere, aplicant el procediment administratiu sancionador.

Per altra banda, a hores d’ara no podem informar dels diners que destinarà el Go-
vern, l’any 2019 a polítiques LGBTI ni al desplegament de la Llei 11/2014, perquè el 
pressupost de l’any que ve encara no s’ha aprovat.

Amb tot, el pressupost total que ha destinat el Govern en polítiques LGBTI l’any 
2016 i 2017, per partides i distribució econòmica són les següents:

– 2016: 111.036,29 euros, total del pressupost més el cost funcional dels Depar-
taments de la Generalitat d’actuacions del Pla LGBTI (no comptabilitzat) desglossat 
amb el conceptes següents:

• 79.725,79 euros, per a subvencions a entitats LGBTI (partida pressupostària 
48200010)

• 10.000, 00 euros, conveni AOCH (partida pressupostària 482000100)
• 21.311,13 euros, per al CNLGBTI i jornades formatives (partida pressupostària 

226000500)
– 2017: 650.570,24 euros, total del pressupost més cost funcional dels Departa-

ments de la Generalitat d’actuacions del Pla LGBTI (no comptabilitzat) desglossat 
amb el conceptes següents:

• 350.000,00 euros per contracte programa fitxa 38 Polítiques públiques LGBTI (par-
tida pressupostària 460000100)

• 187.576,00 euros per a subvencions a entitats LGBTI (partida pressupostària 
482000100)

• 15.000,00 euros a l’AOCH (partida pressupostària 482000100) i
• 77.994,24 euros per CNLGBTI, formació, publicacions i estudis, i jornades 

(partida pressupostària 226000500, 227000500, 226000900)
Per últim, us fem saber que el Govern, està aplicant el capítol IV Règim d’in-

fraccions i sancions, de la Llei 11/2014. La seva eficàcia és aplicar la normativa que 
regula aquest règim sancionador.

Barcelona, 5 de novembre de 2018
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació 
del projecte de decret que ha de regular el règim sancionador de la 
Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia
314-02519/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02518/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les infraccions 
detectades amb relació a la Llei 11/2014, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia del 2014 ençà
314-02520/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02518/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sancions aplicades per les infraccions comeses amb relació a la 
Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia del 2014 ençà
314-02521/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02518/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a fer eficaç el règim sancionador de la Llei 11/2014, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
314-02522/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02518/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies presentades per infraccions contra els drets de les 
persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
accions d’homofòbia, bifòbia i transfòbia del 2014 ençà
314-02523/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02518/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics que destinarà a les polítiques LGBTI en els pressupostos 
de la Generalitat
314-02524/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02518/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics previstos en els pressupostos de la Generalitat per a 
desplegar la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia
314-02525/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02518/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a polítiques LGBTI el 2016 i el 2017
314-02526/12

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02518/12.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
retallades aplicades a diversos departaments pel que fa als recursos 
compromesos per al 2018
310-00060/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 22116 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.11.2018

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les retallades que està aplicant el Govern a diferents departaments en els 

recursos compromesos per al 2018

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dispositiu 
Ubiq
310-00061/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 22128 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.11.2018

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre el dispositiu Ubiq?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
implantació de noves empreses a Catalunya
310-00062/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 22129 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.11.2018

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la implantació de noves empreses a Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inversió 
pública en educació
310-00063/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 22130 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.11.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació a la inversió pública en educació?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conveni 
pel traspàs del centre penitenciari de Figueres al Departament 
d’Ensenyament
310-00064/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 22134 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.11.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre el conveni pel traspàs del centre pe-

nitenciari de Figueres al Departament d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
participació de la comunitat educativa en els grans debats sobre 
l’ensenyament
310-00065/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 22135 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.11.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre la participació de la comunitat edu-

cativa en els grans debats sobre ensenyament?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecció 
de la infància
310-00066/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 22136 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la protecció de la infància.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
assetjaments dels comandos separatistes als ciutadans i als càrrecs 
públics a l’espai públic i als domicilis particulars
310-00067/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 22137 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Sobre els assetjaments dels comandos separatistes als ciutadans, en general, i 
als càrrecs públics, en particular, a l’espai públic i als seus domicilis privats.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
l’administració dels recursos econòmics de la Generalitat
310-00068/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 22138 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 164 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea respuesta oralmente en el Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre la administración de los recursos económicos de la Generalitat.

Palacio del Parlamento, 19 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques públiques amb relació als drets sexuals i reproductius de 
les dones
310-00069/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 22140 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.11.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les polítiques públiques en relació als drets sexuals i reproductius de les 

dones.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00032/12

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 21466 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.11.2018

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00033/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21502 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.11.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui res-
posta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en rela-

ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00034/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 22117 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.11.2018

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 



BOPC 207
23 de novembre de 2018

3.25.05. Preguntes orals en el Ple 129 

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació 
política?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00035/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 22127 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.11.2018

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeve-

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00036/12

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 22132 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.11.2018

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00037/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 22133 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 19.11.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el president de la Generalitat dels darrers esdeveniments 

polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
caràcter de la visita del president de la Generalitat i del conseller 
d’Ensenyament a l’Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix 
Llobregat)
311-00655/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 19354 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 20.11.2018

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

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

El passat 27 de setembre de 2018 el president de la Generalitat, Quim Torra, i el 
conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, van realitzar una visita a l’IES El Palau de 
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). El nostre grup parlamentari vam conèi-
xer aquesta visita a través dels mitjans de comunicació al comprovar que no consta-
va a l’agenda pública del president ni tampoc a la del conseller d’Ensenyament, de 
la mateixa manera que altres visites que s’han realitzat a diferents centres educatius.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el caràcter d’aquestes visites, públic o privat? En el cas que tinguin 

un caràcter públic, quin és el motiu pel qual aquestes visites no consten a l’agenda 
pública del president ni tampoc a la del conseller d’Ensenyament? En el cas que tin-
guin un caràcter privat, quin és el motiu pel qual aquestes visites es realitzen utilit-
zant mitjans públics, com per exemple, el cotxe oficial?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
motiu de la visita del president de la Generalitat i del conseller 
d’Ensenyament a l’Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix 
Llobregat)
311-00656/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 19361 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 20.11.2018

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

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

El passat 27 de setembre de 2018 el president de la Generalitat, Quim Torra, i el 
conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, van realitzar una visita a l’IES El Palau de 
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). El nostre grup parlamentari vam conèi-
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xer aquesta visita a través dels mitjans de comunicació al comprovar que no consta-
va a l’agenda pública del president ni tampoc a la del conseller d’Ensenyament, de 
la mateixa manera que altres visites que s’han realitzat a diferents centres educatius.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el motiu pel qual es realitzen aquestes visites, ja siguin públiques o 

privades, als centres educatius?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
criteris del president de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament 
per a fer visites als centres educatius
311-00657/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 19362 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 20.11.2018

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

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

El passat 27 de setembre de 2018 el president de la Generalitat, Quim Torra, i el 
conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, van realitzar una visita a l’IES El Palau de 
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). El nostre grup parlamentari vam conèi-
xer aquesta visita a través dels mitjans de comunicació al comprovar que no consta-
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va a l’agenda pública del president ni tampoc a la del conseller d’Ensenyament, de 
la mateixa manera que altres visites que s’han realitzat a diferents centres educatius.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el criteri utilitzat per part del president de la Generalitat i el conseller 

d’Ensenyament per a realitzar aquestes visites als centres educatius? Quina és la re-
lació de centres educatius que tenen previst visitar en els propers mesos el president 
de la Generalitat i el conseller d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute pendent 
de pagament a les entitats de la Federació d’Entitats d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència que gestionen centres de menors de la 
Generalitat
314-02780/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 

Fascicle quart



BOPC 207
23 de novembre de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 134

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Una vintena d’entitats de la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència (FEDAIA) que gestionen centres de menors de la Generalitat han denun-
ciat que el Govern té pagaments pendents amb ells d’uns 11,9 milions d’euros. Però, 
segons declaracions del secretari de Treball, Afers Socials i Famílies, la Generalitat 
informa que el deute és de 5,7 milions d’euros.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el deute pendent de pagament que té el Govern amb les entitats de la 

Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA) que gestio-
nen centres de menors de la Generalitat?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a pagar el deute pendent a les entitats de la Federació d’Entitats 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que gestionen centres de 
menors de la Generalitat
314-02781/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Una vintena d’entitats de la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència (FEDAIA) que gestionen centres de menors de la Generalitat han denun-
ciat que el Govern té pagaments pendents amb ells d’uns 11,9 milions d’euros. Però, 
segons declaracions del secretari de Treball, Afers Socials i Famílies, la Generalitat 
informa que el deute és de 5,7 milions d’euros.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan té previst el Govern pagar el deute pendent amb les entitats de la Fede-

ració d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA) que gestionen 
centres de menors de la Generalitat?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat dels 
centres públics de menors tutelats
314-02782/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina capacitat tenen cadascun dels centres públics de menors tutelats a Ca-

talunya? Quants menors estan vivint actualment a cada un dels centres públics de 
menors tutelats?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’educadors que hi ha als centres públics de menors tutelats
314-02783/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants educadors hi ha a cadascun dels centres públics de menors tutelats a 

Catalunya? Es garanteix la ràtio d’educador per alumne?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar 
un protocol sanitari per a atendre els menors migrants desemparats
314-02784/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern aplicar un protocol sanitari per atendre els menors mi-

grants desemparats? En cas afirmatiu, quan té previst aplicar-lo? En cas negatiu, per 
quin motiu?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement d’un 
brot de sarna detectat a Badalona (Barcelonès) el 7 de novembre de 
2018
314-02785/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 21437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

El passat 7 de novembre de 2018 a les urgència pediàtriques de la ciutat de Bada-
lona ha estat detectat un brot de escabiosis (sarna) que ha afectat a un menor de nou 
anys. Aquest però, no ha estat l’únic cas detectat en aquesta ciutat del Barcelonès.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Tenen les autoritats sanitàries de Catalunya coneixement d’aquest brot d’esca-

biosis a la ciutat de Badalona? En cas afirmatiu, quines accions han dut a terme per 
controlar el brot detectat?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de reacció 
entre la detecció d’un brot de sarna a Badalona (Barcelonès) el 7 de 
novembre de 2018 i l’adopció de mesures
314-02786/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 21438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

El passat 7 de novembre de 2018 a les urgència pediàtriques de la ciutat de Bada-
lona ha estat detectat un brot de escabiosis (sarna) que ha afectat a un menor de nou 
anys. Aquest però, no ha estat l’únic cas detectat en aquesta ciutat del Barcelonès.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el temps de reacció entre la detecció del brot d’escabiosis i l’adop-

ció de mesures?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC



BOPC 207
23 de novembre de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 137 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol 
d’actuació davant la detecció de casos de sarna
314-02787/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 21439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

El passat 7 de novembre de 2018 a les urgència pediàtriques de la ciutat de Bada-
lona ha estat detectat un brot de escabiosis (sarna) que ha afectat a un menor de nou 
anys. Aquest però, no ha estat l’únic cas detectat en aquesta ciutat del Barcelonès.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el protocol d’actuació davant la detecció de casos d’escabiosis?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a 
les autoritats educatives del Govern i de l’Ajuntament de Badalona 
(Barcelonès) de la detecció d’un brot de sarna en aquesta ciutat
314-02788/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 21440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

El passat 7 de novembre de 2018 a les urgència pediàtriques de la ciutat de Bada-
lona ha estat detectat un brot de escabiosis (sarna) que ha afectat a un menor de nou 
anys. Aquest però, no ha estat l’únic cas detectat en aquesta ciutat del Barcelonès.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Donat que el menor detectat d’escabiosis està escolaritzat, s’ha informat a les 

autoritats educatives del Govern i de l’Ajuntament de Badalona de la detecció d’un 
brot d’escabiosis a la ciutat? En cas afirmatiu, en quin moment s’ha informat de la 
detecció?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per les autoritats educatives davant la detecció d’un brot 
de sarna a Badalona (Barcelonès)
314-02789/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 21441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

El passat 7 de novembre de 2018 a les urgència pediàtriques de la ciutat de Bada-
lona ha estat detectat un brot de escabiosis (sarna) que ha afectat a un menor de nou 
anys. Aquest però, no ha estat l’únic cas detectat en aquesta ciutat del Barcelonès.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures han adoptat les autoritats educatives davant la detecció d’un 

brot d’escabiosis en un menor escolaritzat a la ciutat de Badalona?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha informat de 
la detecció d’un brot de sarna les famílies del centre educatiu de 
Badalona (Barcelonès) en què ha aparegut
314-02790/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 21442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

El passat 7 de novembre de 2018 a les urgència pediàtriques de la ciutat de Bada-
lona ha estat detectat un brot de escabiosis (sarna) que ha afectat a un menor de nou 
anys. Aquest però, no ha estat l’únic cas detectat en aquesta ciutat del Barcelonès.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha informat puntualment a les famílies de la ciutat de Badalona, i molt espe-

cialment, a les famílies del centre on el menor detectat d’escabiosis està escolaritzat, 
de la detecció d’aquesta malaltia?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció de brots 
de sarna a Catalunya els darrers tres anys
314-02791/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 21443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

El passat 7 de novembre de 2018 a les urgència pediàtriques de la ciutat de Bada-
lona ha estat detectat un brot de escabiosis (sarna) que ha afectat a un menor de nou 
anys. Aquest però, no ha estat l’únic cas detectat en aquesta ciutat del Barcelonès.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La detecció d’un brot d’escabiosis a un menor de la ciutat de Badalona és un 

cas aïllat o s’han detectat més casos en altres ciutats de Catalunya? En cas afirmatiu, 
quan casos d’escabiosis s’han detectat en els darrers tres anys a Catalunya? Quants 
d’aquests casos han afectat a menors d’edat?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de treure 
a concurs l’explotació dels restaurants Tòful de Mar i Iot, de la platja 
Llarga de Tarragona
314-02792/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Par-

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

Respecte de l’imminent tancament dels restaurants Tòful de Mar i Iot, situats a 
la Platja Llarga de Tarragona, dins del Complex de la Ciutat Residencial.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quan té previst el Govern de la Generalitat treure a concurs l’explotació 

d’aquests dos establiments?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
Alícia Romero Llano, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
evitar la degradació de l’espai i les instal·lacions dels restaurants 
Tòful de Mar i Iot, de la platja Llarga de Tarragona
314-02793/12

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21509 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Par-

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

Respecte de l’imminent tancament dels restaurants Tòful de Mar i Iot, situats a 
la Platja Llarga de Tarragona, dins del Complex de la Ciutat Residencial.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Mentre no es tregui a concurs la seva explotació, quines mesures prendrà el 

Govern per evitar la degradació de l’espai i les instal·lacions?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
Alícia Romero Llano, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància que 
s’han escapat dels centres d’acollida
314-02794/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants menors sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència s’han escapat dels centres d’acollida durant els anys 2017 i 2018?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància que 
s’han escapat dels centres d’acollida i hi han tornat
314-02795/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants menors sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència que s’han escapat d’un centre d’acollida durant els anys 2017 i 2018 
han tornat? Quin seguiment es fa a aquests menors?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb 
relació als menors sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància que s’han escapat dels centres d’acollida
314-02796/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions ha portat a terme el Govern en relació als menors que estan 

sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que s’han 
escapat dels centres d’acollida?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes que 
activa davant la fuga d’un menor sota tutela de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància
314-02797/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins mecanismes activa el Govern davant una situació de fuga d’un menor 

que està sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
en un centre d’acollida?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
evitar la fuga de menors sota tutela de la Direcció General d’Atenció 
a la Infància
314-02798/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’estan portant a terme per evitar la fuga de menors sota tutela 

de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència dels centres d’aco-
llida?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors estrangers no acompanyats que s’han retornat a llurs països 
d’origen
314-02799/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants menors estrangers no acompanyats s’han retornat als seus països d’ori-

gen durant els anys 2016, 2017 i 2018?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el vessament 
incontrolat de residus a la riera de Sant Miquel al pas pel barri de 
Saifores, a Banyeres del Penedès (Baix Penedès)
314-02800/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21611 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina informació té el Govern de la Generalitat respecte del vessament incon-

trolat de residus produït a la Riera de Sant Miquel al seu pas per Saifores, del passat 
dia 5 de novembre?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units



BOPC 207
23 de novembre de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
evitar que es torni a produir un vessament incontrolat de residus a la 
riera de Sant Miquel
314-02801/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions emprendrà el Govern per evitar que es tornin a produir vessa-

ments a la riera de Sant Miquel com el produït el passat dia 5 de novembre?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del viatge 
del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels 
dies 13 i 14 de novembre de 2018
314-02802/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 21638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en la seva edició del 13 de no-
vembre de 2018 ha fet públic el Decret 236/2018, de 9 de novembre, pel qual s’esta-
bleix la suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conse-
ller d’Economia i Hisenda els dies 13 i 14 de novembre de 2018, mentre romangui 
fora de Catalunya.

Segons consta a l’agenda del Govern publicada al portal web govern.cat no hi 
consta cap viatge fora de Catalunya del vicepresident de la Generalitat i conseller 
d’Economia i Hisenda. És més, no consta cap acte públic, més enllà de la seva as-
sistència, el 14 de novembre, a la 65a edició de la Gala dels Premis Onda, acte que 
es celebra a la ciutat de Barcelona.

Però pel perfil del vicepresident de la Generalitat a una coneguda xarxa social 
hem pogut saber que ha mantingut una reunió amb l’expresident de la Generalitat 
Carles Puigdemont a Waterloo durant aquests dies.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– On ha viatjat el vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hi-
senda durant els dies 13 i 14 de novembre que ha motivat l’establiment de la seva 
suplència d’acord amb el Decret 236/2018?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 
13 i 14 de novembre de 2018 durant el seu viatge fora de Catalunya
314-02803/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 21639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en la seva edició del 13 de no-
vembre de 2018 ha fet públic el Decret 236/2018, de 9 de novembre, pel qual s’esta-
bleix la suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conse-
ller d’Economia i Hisenda els dies 13 i 14 de novembre de 2018, mentre romangui 
fora de Catalunya.

Segons consta a l’agenda del Govern publicada al portal web govern.cat no hi 
consta cap viatge fora de Catalunya del vicepresident de la Generalitat i conseller 
d’Economia i Hisenda. És més, no consta cap acte públic, més enllà de la seva as-
sistència, el 14 de novembre, a la 65a edició de la Gala dels Premis Onda, acte que 
es celebra a la ciutat de Barcelona.

Però pel perfil del vicepresident de la Generalitat a una coneguda xarxa social 
hem pogut saber que ha mantingut una reunió amb l’expresident de la Generalitat 
Carles Puigdemont a Waterloo durant aquests dies.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Donat que a l’agenda del Govern no hi figura cap acte del vicepresident del 

Govern fora de Catalunya durant els dies 13 i 14 de novembre de 2018, quina ha es-
tat l’agenda oficial del vicepresident durant el seu viatge realitzat fora de Catalunya 
aquests dies?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge 
del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels 
dies 13 i 14 de novembre de 2018
314-02804/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 21640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en la seva edició del 13 de no-
vembre de 2018 ha fet públic el Decret 236/2018, de 9 de novembre, pel qual s’esta-
bleix la suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conse-
ller d’Economia i Hisenda els dies 13 i 14 de novembre de 2018, mentre romangui 
fora de Catalunya.

Segons consta a l’agenda del Govern publicada al portal web govern.cat no hi 
consta cap viatge fora de Catalunya del vicepresident de la Generalitat i conseller 
d’Economia i Hisenda. És més, no consta cap acte públic, més enllà de la seva as-
sistència, el 14 de novembre, a la 65a edició de la Gala dels Premis Onda, acte que 
es celebra a la ciutat de Barcelona.

Però pel perfil del vicepresident de la Generalitat a una coneguda xarxa social 
hem pogut saber que ha mantingut una reunió amb l’expresident de la Generalitat 
Carles Puigdemont a Waterloo durant aquests dies.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat l’objectiu del viatge del vicepresident de la Generalitat realitzat 

fora de Catalunya els dies 13 i 14 de novembre de 2018?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda s’ha reunit amb 
l’expresident Carles Puigdemont durant el viatge dels dies 13 i 14 de 
novembre de 2018
314-02805/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 21641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en la seva edició del 13 de no-
vembre de 2018 ha fet públic el Decret 236/2018, de 9 de novembre, pel qual s’esta-
bleix la suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conse-
ller d’Economia i Hisenda els dies 13 i 14 de novembre de 2018, mentre romangui 
fora de Catalunya.
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Segons consta a l’agenda del Govern publicada al portal web govern.cat no hi 
consta cap viatge fora de Catalunya del vicepresident de la Generalitat i conseller 
d’Economia i Hisenda. És més, no consta cap acte públic, més enllà de la seva as-
sistència, el 14 de novembre, a la 65a edició de la Gala dels Premis Onda, acte que 
es celebra a la ciutat de Barcelona.

Però pel perfil del vicepresident de la Generalitat a una coneguda xarxa social 
hem pogut saber que ha mantingut una reunió amb l’expresident de la Generalitat 
Carles Puigdemont a Waterloo durant aquests dies.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Confirma el Govern que el vicepresident de la Generalitat s’ha reunit durant 

els dies 13 i 14 de novembre de 2018 amb l’expresident Carles Puigdemont, tal i com 
s’ha publicitat a través de les xarxes socials?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes i 
assumptes tractats pel vicepresident del Govern amb l’expresident 
Carles Puigdemont durant el viatge dels dies 13 i 14 de novembre de 
2018
314-02806/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 21642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en la seva edició del 13 de no-
vembre de 2018 ha fet públic el Decret 236/2018, de 9 de novembre, pel qual s’esta-
bleix la suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conse-
ller d’Economia i Hisenda els dies 13 i 14 de novembre de 2018, mentre romangui 
fora de Catalunya.

Segons consta a l’agenda del Govern publicada al portal web govern.cat no hi 
consta cap viatge fora de Catalunya del vicepresident de la Generalitat i conseller 
d’Economia i Hisenda. És més, no consta cap acte públic, més enllà de la seva as-
sistència, el 14 de novembre, a la 65a edició de la Gala dels Premis Onda, acte que 
es celebra a la ciutat de Barcelona.

Però pel perfil del vicepresident de la Generalitat a una coneguda xarxa social 
hem pogut saber que ha mantingut una reunió amb l’expresident de la Generalitat 
Carles Puigdemont a Waterloo durant aquests dies.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins temes i/o assumptes ha tractat el vicepresident de la Generalitat amb 

l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont durant el viatge realitzat els dies 
13 i 14 de novembre de 2018?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que 
han acompanyat el vicepresident del Govern i conseller d’Economia 
i Hisenda durant el viatge dels dies 13 i 14 de novembre de 2018 fora 
de Catalunya
314-02807/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 21643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en la seva edició del 13 de no-
vembre de 2018 ha fet públic el Decret 236/2018, de 9 de novembre, pel qual s’esta-
bleix la suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conse-
ller d’Economia i Hisenda els dies 13 i 14 de novembre de 2018, mentre romangui 
fora de Catalunya.

Segons consta a l’agenda del Govern publicada al portal web govern.cat no hi 
consta cap viatge fora de Catalunya del vicepresident de la Generalitat i conseller 
d’Economia i Hisenda. És més, no consta cap acte públic, més enllà de la seva as-
sistència, el 14 de novembre, a la 65a edició de la Gala dels Premis Onda, acte que 
es celebra a la ciutat de Barcelona.

Però pel perfil del vicepresident de la Generalitat a una coneguda xarxa social 
hem pogut saber que ha mantingut una reunió amb l’expresident de la Generalitat 
Carles Puigdemont a Waterloo durant aquests dies.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines persones, altres membres del govern o personal al servei de la Genera-

litat, han acompanyat al vicepresident de la Generalitat en el seu viatge fora de Ca-
talunya els dies 13 i 14 de novembre de 2018? Indicar els càrrecs dels acompanyants 
i els motius, en cada cas, que han justificat el seu desplaçament en el viatge.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si cap periodista 
ha acompanyat el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 
Hisenda durant el viatge dels dies 13 i 14 de novembre de 2018 fora 
de Catalunya
314-02808/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 21644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en la seva edició del 13 de no-
vembre de 2018 ha fet públic el Decret 236/2018, de 9 de novembre, pel qual s’esta-
bleix la suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conse-
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ller d’Economia i Hisenda els dies 13 i 14 de novembre de 2018, mentre romangui 
fora de Catalunya.

Segons consta a l’agenda del Govern publicada al portal web govern.cat no hi 
consta cap viatge fora de Catalunya del vicepresident de la Generalitat i conseller 
d’Economia i Hisenda. És més, no consta cap acte públic, més enllà de la seva as-
sistència, el 14 de novembre, a la 65a edició de la Gala dels Premis Onda, acte que 
es celebra a la ciutat de Barcelona.

Però pel perfil del vicepresident de la Generalitat a una coneguda xarxa social 
hem pogut saber que ha mantingut una reunió amb l’expresident de la Generalitat 
Carles Puigdemont a Waterloo durant aquests dies.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Han acompanyat periodistes al vicepresident de la Generalitat en el seu viatge 

fora de Catalunya els dies 13 i 14 de novembre de 2018? En cas afirmatiu, quants pe-
riodistes l’han acompanyat, en quins mitjans hi treballen i qui ha assumit el cost del 
viatge dels periodistes? En el cas que la Generalitat hagi assumit el cost del viatge, 
quin ha estat el cost total del desplaçament dels periodistes? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 
13 i 14 de novembre de 2018 en concepte de vols
314-02809/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 21645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en la seva edició del 13 de no-
vembre de 2018 ha fet públic el Decret 236/2018, de 9 de novembre, pel qual s’esta-
bleix la suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conse-
ller d’Economia i Hisenda els dies 13 i 14 de novembre de 2018, mentre romangui 
fora de Catalunya.

Segons consta a l’agenda del Govern publicada al portal web govern.cat no hi 
consta cap viatge fora de Catalunya del vicepresident de la Generalitat i conseller 
d’Economia i Hisenda. És més, no consta cap acte públic, més enllà de la seva as-
sistència, el 14 de novembre, a la 65a edició de la Gala dels Premis Onda, acte que 
es celebra a la ciutat de Barcelona.

Però pel perfil del vicepresident de la Generalitat a una coneguda xarxa social 
hem pogut saber que ha mantingut una reunió amb l’expresident de la Generalitat 
Carles Puigdemont a Waterloo durant aquests dies.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del vicepresident de la Generalitat i dels 

seus acompanyants fora de Catalunya els dies 13 i 14 de novembre de 2018 en con-
cepte de desplaçament (vols)? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 
13 i 14 de novembre de 2018 en concepte de pernoctació
314-02810/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 21646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en la seva edició del 13 de no-
vembre de 2018 ha fet públic el Decret 236/2018, de 9 de novembre, pel qual s’esta-
bleix la suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conse-
ller d’Economia i Hisenda els dies 13 i 14 de novembre de 2018, mentre romangui 
fora de Catalunya.

Segons consta a l’agenda del Govern publicada al portal web govern.cat no hi 
consta cap viatge fora de Catalunya del vicepresident de la Generalitat i conseller 
d’Economia i Hisenda. És més, no consta cap acte públic, més enllà de la seva as-
sistència, el 14 de novembre, a la 65a edició de la Gala dels Premis Onda, acte que 
es celebra a la ciutat de Barcelona.

Però pel perfil del vicepresident de la Generalitat a una coneguda xarxa social 
hem pogut saber que ha mantingut una reunió amb l’expresident de la Generalitat 
Carles Puigdemont a Waterloo durant aquests dies.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del vicepresident de la Generalitat i dels 

seus acompanyants fora de Catalunya els dies 13 i 14 de novembre de 2018 en con-
cepte de pernoctació, en el cas que hagi hagut? Indicar les característiques dels es-
tabliments hotelers en els que s’han allotjat.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 
13 i 14 de novembre de 2018 en concepte de manutenció
314-02811/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 21647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en la seva edició del 13 de no-
vembre de 2018 ha fet públic el Decret 236/2018, de 9 de novembre, pel qual s’esta-
bleix la suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conse-
ller d’Economia i Hisenda els dies 13 i 14 de novembre de 2018, mentre romangui 
fora de Catalunya.
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Segons consta a l’agenda del Govern publicada al portal web govern.cat no hi 
consta cap viatge fora de Catalunya del vicepresident de la Generalitat i conseller 
d’Economia i Hisenda. És més, no consta cap acte públic, més enllà de la seva as-
sistència, el 14 de novembre, a la 65a edició de la Gala dels Premis Onda, acte que 
es celebra a la ciutat de Barcelona.

Però pel perfil del vicepresident de la Generalitat a una coneguda xarxa social 
hem pogut saber que ha mantingut una reunió amb l’expresident de la Generalitat 
Carles Puigdemont a Waterloo durant aquests dies.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del vicepresident de la Generalitat i dels 

seus acompanyants fora de Catalunya els dies 13 i 14 de novembre de 2018 en con-
cepte de manutenció?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 
13 i 14 de novembre de 2018 en concepte de desplaçaments durant la 
visita
314-02812/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 21648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en la seva edició del 13 de no-
vembre de 2018 ha fet públic el Decret 236/2018, de 9 de novembre, pel qual s’esta-
bleix la suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern i conse-
ller d’Economia i Hisenda els dies 13 i 14 de novembre de 2018, mentre romangui 
fora de Catalunya.

Segons consta a l’agenda del Govern publicada al portal web govern.cat no hi 
consta cap viatge fora de Catalunya del vicepresident de la Generalitat i conseller 
d’Economia i Hisenda. És més, no consta cap acte públic, més enllà de la seva as-
sistència, el 14 de novembre, a la 65a edició de la Gala dels Premis Onda, acte que 
es celebra a la ciutat de Barcelona.

Però pel perfil del vicepresident de la Generalitat a una coneguda xarxa social 
hem pogut saber que ha mantingut una reunió amb l’expresident de la Generalitat 
Carles Puigdemont a Waterloo durant aquests dies.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del vicepresident de la Generalitat i dels 

seus acompanyants fora de Catalunya els dies 13 i 14 de novembre de 2018 en con-
cepte de transport per als desplaçaments durant la visita? Indicar les característiques 
del viatge.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de les 
dependències administratives a Barcelona en el marc de la primera 
fase del projecte Districte Administratiu de la Generalitat
314-02813/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 21665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
José María Cano Navarro, 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.

En referència a l’acord del Govern pel qual es creen el Comitè Estratègic d’Ope-
racions de Concentració de Dependències Administratives de la Generalitat a Bar-
celona i el Programa per a la posada en funcionament de la primera fase del projecte 
Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya, aprovat en la sessió de Go-
vern del dia 3 de gener de 2017.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines unitats es reubicaran a les noves dependències administratives?
– Quin és el calendari de trasllat previst per cada unitat?
– Quin és el número de personal afectat per cada unitat?
– Quins seran els criteris d’ocupació i les propostes d’assignació d’espais entre 

les unitats ocupants?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
José María Cano Navarro, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius, les 
línies directives i els criteris estratègics i operatius del pla de treball 
del Programa per a la posada en funcionament de la primera fase del 
projecte Districte Administratiu de la Generalitat
314-02814/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 21666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
José María Cano Navarro, 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.

En referència a l’acord del Govern pel qual es creen el Comitè Estratègic d’Ope-
racions de Concentració de Dependències Administratives de la Generalitat a Bar-
celona i el Programa per a la posada en funcionament de la primera fase del projecte 
Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya, aprovat en la sessió de Go-
vern del dia 3 de gener de 2017.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els objectius estratègics i operatius, les línies de direcció estratègica 

i els criteris a seguir en l’elaboració del Pla de Treball del Programa?
– Quin és el cost global de la posada en marxa de la primera fase del projecte?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
José María Cano Navarro, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les 
obres del projecte Districte Administratiu de la Generalitat i el cost 
de l’arrendament de l’edifici
314-02815/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 21667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
José María Cano Navarro, 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.

En referència a l’acord del Govern pel qual es creen el Comitè Estratègic d’Ope-
racions de Concentració de Dependències Administratives de la Generalitat a Bar-
celona i el Programa per a la posada en funcionament de la primera fase del projecte 
Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya, aprovat en la sessió de Go-
vern del dia 3 de gener de 2017.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el calendari previst de les obres d’aquest projecte?
– Quin és el cost d’arrendament de l’edifici?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2018
José María Cano Navarro, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la 
transferència econòmica a Circuits de Catalunya SL el 2017 i el 2018
314-02816/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 21717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’import de la transferència econòmica realitzada per la Generalitat de 

Catalunya a Circuits de Catalunya SL en cadascun dels anys 2017 i 2018?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
sords el curs 2018-2019
314-02817/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21824 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre total d’alumnes sords que hi ha a Catalunya el curs 2018-

2019?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’alumnes sords que estudien en modalitat bilingüe en l’educació 
postobligatòria
314-02818/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes sords hi ha actualment estudiant en modalitat bilingüe en 

l’educació postobligatòria?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres escolars existents amb educació bilingüe
314-02819/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres escolars amb educació bilingüe, entesa com a llengua de signes 

catalana i llengües orals i escrites, hi ha actualment a Catalunya? En quins munici-
pis es troben aquests centres escolars?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació d’hores 
d’intèrpret de llengua de signes per als alumnes sords que estudien 
en modalitat bilingüe en l’educació postobligatòria
314-02820/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 21827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els criteris del Govern per l’assignació d’hores d’intèrpret de llengua 

de signes pels alumnes sords que estan estudiant en modalitat bilingüe en l’educa-
ció postobligatòria?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
Esther Niubó Cidoncha, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes com 
ara la de l’Assemblea Nacional Catalana sobre consum estratègic
314-02821/12

FORMULACIÓ: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 21955 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación a la campaña de señalamiento de empresas anunciada por la autode-
nominada Assemblea (ANC) el pasado 8 de noviembre de 2018 con el título «Con-
sumo estratégico».

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué opinión tiene el Govern sobre este tipo de campañas?

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2018 
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes negatius 
en la competitivitat i la imatge nacional i internacional de campanyes 
com la de l’Assemblea Nacional Catalana sobre consum estratègic
314-02822/12

FORMULACIÓ: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 21956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación a la campaña de señalamiento de empresas anunciada por la autode-
nominada Assemblea (ANC) el pasado 8 de noviembre de 2018 con el título «Con-
sumo estratégico».

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué opinión tiene el Govern sobre los efectos negativos que provoca esta cam-

paña o cualquier campaña similar de señalamiento a empresas catalanas para su 
competitividad y su imagen a nivel nacional e internacional?

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2018 
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes negatius 
en l’atracció d’inversions i en la creació d’ocupació per a les 
empreses de campanyes com la de l’Assemblea Nacional Catalana 
sobre consum estratègic
314-02823/12

FORMULACIÓ: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 21957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación a la campaña de señalamiento de empresas anunciada por la autode-
nominada Assemblea (ANC) el pasado 8 de noviembre de 2018 con el título «Con-
sumo estratégico».

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la valoración del Govern sobre la merma que puede suponer para las 

empresas, desde el punto de vista de la atracción de inversiones y la creación de em-
pleo, un boicot de este tipo en un mercado abierto y global como el actual?

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2018 
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures i 
les accions previstes per a impedir que determinats col·lectius 
separatistes organitzin campanyes d’assenyalament d’empreses i 
consumidors
314-02824/12

FORMULACIÓ: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 21958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación a la campaña de señalamiento de empresas anunciada por la autode-
nominada Assemblea (ANC) el pasado 8 de noviembre de 2018 con el título «Con-
sumo estratégico».

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas y acciones piensa llevar a cabo el Govern para impedir que de-

terminados colectivos afines al separatismo orquesten campañas de señalamiento a 
empresas y consumidores?

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2018 
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri seguit amb 
relació al foment del joc responsable en la implantació del joc «Salari 
extra» de Loteria de Catalunya
314-02825/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 21959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación a la creación y puesta en marcha por parte de Lotería de Cataluña 
de un nuevo juego llamado «Salari extra», correspondiente a la serie «Loto Ràpid».

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué criterio en juego responsable ha seguido el Govern para implantar este 

nuevo juego?

Palacio del Parlamento, 30 de octubre de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les opinions 
demanades a experts sobre el potencial addictiu del joc «Salari 
extra» de Loteria de Catalunya
314-02826/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 21960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación a la creación y puesta en marcha por parte de Lotería de Cataluña 
de un nuevo juego llamado «Salari extra», correspondiente a la serie «Loto Ràpid».

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha solicitado opinión a expertos el Govern sobre este juego y su potencial 

adictivo?

Palacio del Parlamento, 30 de octubre de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades en matèria de prevenció d’addicions amb relació a la 
creació del joc «Salari extra» de Loteria de Catalunya
314-02827/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 21961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación a la creación y puesta en marcha por parte de Lotería de Cataluña 
de un nuevo juego llamado «Salari extra», correspondiente a la serie «Loto Ràpid».

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas ha adoptado el Govern en materia de prevención de adicciones 

de conducta?

Palacio del Parlamento, 30 de octubre de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’algun 
informe en l’àmbit de la Comissió Tècnica de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació amb relació a la creació del joc «Salari 
extra» de Loteria de Catalunya
314-02828/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 21962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación a la Comisión de Trabajo sobre prevención y atención de las adiccio-
nes sociales, cuya creación se aprobó por el Pleno del Parlament en la Moción 54/XI.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Ha realizado el Govern algún informe sobre el trabajo realizado en el ámbito de 

la Comisión Técnica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)?

Palacio del Parlamento, 30 de octubre de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el coneixement 
del nombre de joves afectats per l’addicció a les noves tecnologies
314-02829/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 21963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene el Govern conocimiento del número actual de jóvenes afectados por la 

adicción a las nuevas tecnologías?

Palacio del Parlamento, 30 de octubre de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades a les escoles i als instituts per a pal·liar els efectes de les 
conductes abusives i addictives en l’àmbit de les noves tecnologies
314-02830/12

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP CS

Reg. 21964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas ha implantado el Govern en escuelas e institutos para paliar los 

efectos negativos de las conductas abusivas y adictivas en el ámbito de las nuevas 
tecnologías?

Palacio del Parlamento, 30 de octubre de 2018 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de 
les obres de renovació del sistema de refrigeració dels jutjats de 
Sabadell (Vallès Occidental)
314-02831/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 21965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación a la grave situación en que se encuentran los funcionarios y demás 
operadores jurídicos de los Juzgados de Sabadell, debido al: 

i) colapso en la tramitación de los expedientes judiciales por la no implantación 
de los dos Juzgados de 1ª Instancia núm. 9 y 10 de Sabadell, y

ii) por la falta de seguridad existente en las instalaciones, con un deterioro la-
mentable del mobiliario de trabajo.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Calendarización de comienzo y finalización de las obras destinadas a la reno-

vación del sistema de refrigeración de los Juzgados de Sabadell.

Palacio del Parlamento, 12 de noviembre de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de canviar 
d’ubicació els jutjats de Sabadell (Vallès Occidental) durant el 2019
314-02832/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 21966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación a la grave situación en que se encuentran los funcionarios y demás 
operadores jurídicos de los Juzgados de Sabadell, debido al: 

i) colapso en la tramitación de los expedientes judiciales por la no implantación 
de los dos Juzgados de 1ª Instancia núm. 9 y 10 de Sabadell, y

ii) por la falta de seguridad existente en las instalaciones, con un deterioro la-
mentable del mobiliario de trabajo.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Tiene previsto el Gobierno de la Generalitat realizar un cambio de ubicación 
de los Juzgados de Sabadell por otro edificio más adecuado para realizar correcta-
mente sus funciones durante el año 2019?

– En caso contrario, ¿qué medidas va adoptar el Gobierno de la Generalitat an-
tes de finalizar el primer semestre del año 2019 para paliar los problemas descritos?

Palacio del Parlamento, 12 de novembre de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a impedir la prescripció del delicte de furt per la 
saturació dels jutjats de guàrdia
314-02833/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 21967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En los últimos tiempos, la comisión de delitos en la ciudad de Barcelona ha au-

mentado considerablemente. Por ejemplo, los delitos por hurtos se han incrementado 
en un 19% produciéndose un incremento de asuntos denunciados en un 40% respec-
to a los años anteriores.

En consecuencia, a este incremento de asuntos denunciados, los Juzgados de 
Guardia no pueden asumir la celebración de juicio en el plazo establecido por la le-
gislación, por lo que el juicio se demora más de 10 meses, con el consiguiente riesgo 
de prescripción del delito leve de hurto.

Ante la situación que se plantea y teniendo en cuenta que en el primer trimestre 
del 2019 y cientos de hurtos quedarán prescritos, interesa saber a esta diputada y a 
su grupo parlamentario: 

1. ¿Qué medidas tiene previsto el Gobierno de la Generalitat para impedir que 
todos estos delitos prescriban por el transcurso del tiempo quedando impune el autor 
de los hechos sin tan siquiera haber sido juzgado?

2. ¿Qué recursos va a implantar el Gobierno de la Generalitat para evitar que es-
tas prescripciones tengan impacto para el turista que visita la ciudad de Barcelona, 
que suele ser la principal víctima de este tipo delictivo?

3. Dado que el dilatado transcurso del tiempo entre la comisión del delito leve 
de hurto y la celebración de juicio complica la posibilidad de ejecutar la sentencia, 
¿qué medidas tiene previsto implantar el Gobierno de la Generalitat para que estos 
hechos delictivos no queden impunes debido al enorme atraso del procedimiento?

Palacio del Parlamento, 12 de noviembre de 2018 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el redactor de 
les instruccions 4/2018 i 5/2018, sobre la regulació de l’ús dels 
dispositius conductors d’energia per part dels Mossos d’Esquadra
314-02834/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 21983 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Arran d’algunes informacions aparegudes a un mitjà de comunicació, hem po-

gut constatar que hi ha certes contradiccions entre el mandat parlamentari sorgit 
de les conclusions de l’informe del Grup de Treball sobre la Utilització per la Po-
licia de Pistoles Elèctriques i les instruccions 4/2018 i 5/2018 sobre la regulació de 
l’ús dels dispositius conductors d’energia per part dels membres de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra. És per això que interessa saber: 

– Qui va redactar les instruccions 4/2018 i 5/2018 sobre la regulació de l’ús dels 
dispositius conductors d’energia per part dels membres de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van tenir 
en compte les conclusions de l’Informe del Grup de Treball sobre 
la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques a l’hora de 
redactar les instruccions sobre la regulació de l’ús dels dispositius 
conductors d’energia
314-02835/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 21984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Arran d’algunes informacions aparegudes a un mitjà de comunicació, hem pogut 

constatar que hi ha certes contradiccions entre el mandat parlamentari sorgit de les 
conclusions de l’informe del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de 
Pistoles Elèctriques i les instruccions 4/2018 i 5/2018 sobre la regulació de l’ús dels 
dispositius conductors d’energia per part dels membres de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra. És per això que interessa saber: 

– Es van tenir en compte les conclusions aprovades a la Comissió d’Interior in-
closes a l’Informe del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles 
Elèctriques?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP
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3.25.15. Preguntes per escrit 163 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contradiccions 
entre l’Informe del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia 
de Pistoles Elèctriques i les instruccions sobre la regulació de l’ús 
dels dispositius conductors d’energia
314-02836/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 21985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Arran d’algunes informacions aparegudes a un mitjà de comunicació, hem pogut 

constatar que hi ha certes contradiccions entre el mandat parlamentari sorgit de les 
conclusions de l’informe del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de 
Pistoles Elèctriques i les instruccions 4/2018 i 5/2018 sobre la regulació de l’ús dels 
dispositius conductors d’energia per part dels membres de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra. És per això que interessa saber: 

– Es tenia constància a la Conselleria d’Interior aquestes contradiccions entre el 
mandat parlamentari i les instruccions de regulació d’ús?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si cap òrgan 
independent ha avaluat els efectes dels dispositius conductors 
d’energia
314-02837/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 21986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Arran d’algunes informacions aparegudes a un mitjà de comunicació, hem pogut 

constatar que hi ha certes contradiccions entre el mandat parlamentari sorgit de les 
conclusions de l’informe del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de 
Pistoles Elèctriques i les instruccions 4/2018 i 5/2018 sobre la regulació de l’ús dels 
dispositius conductors d’energia per part dels membres de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra. És per això que interessa saber: 

– S’ha realitzat alguna avaluació per part d’un òrgan independent del caràcter 
lesiu d’aquests dispositius conductors d’energia?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP
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3.27.10. Preguntes orals en comissió 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís de no 
tancar cap més escola a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
314-02838/12

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 22013 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

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

El passat dia 5 d’octubre el conseller d’Ensenyament va visitar l’Escola La Guàr-
dia de Sant Vicenç dels Horts, on es va comprometre a no tancar cap més escola en 
aquest municipi. Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Manté el conseller d’Ensenyament el seu compromís a no tancar cap més cen-
tre escolar a Sant Vicenç dels Horts?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les necessitats pressupostàries de la Corporació 
per al 2019
322-00045/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 22175 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les necessitats pressupostàries de la Corporació Catalana de Mitjans Au-

diovisuals per al 2019.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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3.27.10. Preguntes orals en comissió 165 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’adquisició dels drets de transmissió de la Copa 
del Rei i la situació econòmica de la Corporació
322-00046/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 22192 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la 
presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’adquisició dels drets de transmissió de la Copa del Rei i la situació eco-

nòmica de la CCMA.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el programa eduCAC en què participa la 
Corporació
322-00047/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 22193 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la 
presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el programa «eduCAC» en què participa la CCMA.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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3.27.10. Preguntes orals en comissió 166

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la reiteració d’insults a polítics constitucionalistes 
per part de col·laboradors dels mitjans de la Corporació
322-00048/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 22201 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la reiteració d’insults a polítics constitucionalistes per part de col·labora-

dors dels mitjans de la Corporació.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els informes 20/2018 i 21/2018 de fiscalització 
de la Corporació i les seves empreses fets per la Sindicatura de 
Comptes
322-00049/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 22202 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els informes 20/2018 i 21/2018 de fiscalització de la Corporació i les se-

ves empreses realitzats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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3.27.10. Preguntes orals en comissió 167 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de nous nomenaments en l’àmbit 
d’actuació de la Corporació
322-00050/12

ANUNCI: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 22207 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la previsió de nous nomenaments en l’àmbit d’actuació de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament de les entrevistes als canals de la 
televisió pública
322-00051/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 22209 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el tractament de les entrevistes als canals de la televisió pública.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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3.27.10. Preguntes orals en comissió 168

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els motius de la situació de les audiències als 
canals de la Corporació
322-00052/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 22210 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els motius de la situació de les audiències als canals de la CCMA.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les propostes per a millorar les audiències als 
canals de la Corporació
322-00053/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 22211 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les propostes per la millora de les audiències als canals de la CCMA.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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3.27.10. Preguntes orals en comissió 169 

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de l’impacte de la Marató del 2018 i les 
novetats que introduirà
322-00054/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 22212 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina previsió fan sobre l’impacte de la Marató d’enguany i quines novetats 

introduiran?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’empreses que han renunciat al 
patrocini i el nombre de queixes rebudes perquè en dos programes 
hagin sortit els presentadors o personatges principals mocant-se 
amb una senyera
322-00055/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 22213 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes empreses han renunciat al seu patrocini i quantes queixes han rebut 

perquè en dos programes hagin sortit els presentadors o personatges principals mo-
cant-se amb una senyera?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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3.27.10. Preguntes orals en comissió 170

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les accions empreses per fer més visible l’esport 
femení, oferir una informació equilibrada i feminitzar els programes 
esportius en el darrer any
322-00056/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 22214 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què han fet en el darrer any per fer més visible l’esport femení, oferir una in-

formació equilibrada als informatius i feminitzar els programes esportius?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’entrevista que va fer a la cap de l’oposició
323-00059/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 22174 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Vicent Sanchis, director de TVC la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’entrevista realitzada a la cap de l’oposició.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP



BOPC 207
23 de novembre de 2018

3.27.10. Preguntes orals en comissió 171 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la contractació d’empreses externes
323-00060/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 22184 i 22235 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 
3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis, director de TVC, la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la relació entre Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio i la contracta-

ció d’empreses externes.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la denominació del Molt Honorable President 
Quim Torra en determinats espais de TV3
323-00061/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 22194 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchis, director de TV3, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la denominació del MHP Quim Torra en determinats espais de TV3.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’emissió del programa Sense ficció de TV3 
dedicat als maltractaments
323-00062/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 22195 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
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cent Sanchis, director de TV3, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’emissió del Sense Ficció dedicat als maltractaments.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les dades de l’últim informe 
del CAC d’observança del pluralisme polític en els mitjans públics
323-00063/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 22196 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les dades de l’últim informe del CAC d’observança del pluralisme polític 

en els mitjans públics.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la integració dels continguts 
de Catalunya Ràdio al servei de veu Alexa d’Amazon
323-00064/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 22197 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la integració dels continguts de Catalunya Ràdio al servei de veu Alexa 

d’Amazon.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’entrevista a la cap de l’oposició
323-00065/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 22203 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’entrevista a la cap de l’oposició a Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’entrevista a l’exalcalde de Medellín (Colòmbia) al 
programa Preguntes freqüents de TV3
323-00066/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 22204 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’entrevista a l’exalcalde de la ciutat de Medellín al programa Preguntes 

Freqüents de TV3.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la paròdia a les famílies catalanes que no volen 
un sistema d’ensenyament exclusivament monolingüe al programa 
Polònia de TV3
323-00067/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 22205 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la paròdia a les famílies catalanes que no volen un sistema d’ensenya-

ment exclusivament monolingüe al programa Polònia de TV3.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la composició de les audiències i el públic dels 
programes de TV3
323-00068/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 22206 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la composició de les audiències i el públic dels programes de TV3.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la col·laboració entre la Coordinadora de Colles 
Castelleres de Catalunya, la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i la Xarxa de Televisions Locals per a donar difusió al 
món casteller i la previsió per a les pròximes temporades
323-00069/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 22215 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fan de la col·laboració entre la Coordinadora de Colles Caste-

lleres de Catalunya, la CCMA i la Xarxa de Televisions Locals per donar difusió al 
món casteller i quina previsió hi ha per pròximes temporades?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’objectiu del programa 
Adolescents del canal Icat
323-00070/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 22216 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’objectiu de llençar el programa Adolescents a Icat i quina valoració 

inicial en fa?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el creixement dels perfils de 
la Corporació a les xarxes socials i el seu impacte
323-00071/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 22217 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Saül Gordillo, director de nous mitjans digitals, la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa del creixement dels perfils de la CCMA a les xarxes socials 

i el seu impacte?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per 
escrit sobre l’emissió del programa El matí de Catalunya Ràdio 
corresponent al 13 de novembre de 2018 des de Waterloo
325-00020/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 21649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

El 13 de novembre de 2018 l’equip del programa El matí de Catalunya Ràdio de 
Catalunya Ràdio s’ha desplaçat fins a Waterloo (Bèlgica) per a realitzar, des d’aques-
ta localitat, l’edició del programa corresponent a aquest dia.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el motiu pel qual l’edició corresponent al dia 13 de novembre de 

2018 del programa El matí de Catalunya Ràdio de Catalunya Ràdio s’ha emès des 
de la ciutat de Waterloo (Bèlgica)?

– Quantes persones de l’equip del programa El matí de Catalunya Ràdio de Ca-
talunya Ràdio s’han desplaçat fins a Waterloo (Bèlgica) per a fer possible el muntat-
ge, realització i emissió del programa del dia 13 de novembre de 2018?

– Quin ha estat el cost total del viatge de l’equip del programa El matí de Cata-
lunya Ràdio de Catalunya Ràdio desplaçat fins a Waterloo (Bèlgica) per a l’emissió 
del programa del 13 de novembre de 2018? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control automàtic d’accés a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
	311-00264/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inspeccions de les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
	311-00265/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable de la gestió del registre documental de les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
	311-00266/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable de la verificació de les mesures de seguretat a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
	311-00267/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el treball a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat amb alguna entitat col·laboradora de l’Administració
	311-00268/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’alguna instrucció tècnica complementària del Reglament tècnic de prevenció i extinció d’incendis
	311-00269/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data del darrer informe de verificació de mesures de seguretat a les instal·lacions de la seu central dels Bombers de la Generalitat
	311-00270/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’organització per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de cursos per a personal formador de seguretat privada en actiu
	311-00271/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’organització per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de cursos de reciclatge per a personal docent de centres de seguretat privada
	311-00272/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les activitats formatives impulsades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per al 2017 i el 2018
	311-00273/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’origen de l’incendi a la seu central dels Bombers de la Generalitat del 8 de març de 2018
	311-00293/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la documentació que hi havia als despatxos destruïts en l’incendi de la seu central dels Bombers de la Generalitat del 8 de març de 2018
	311-00294/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’inici del pla de formació per a l’ús de pistoles elèctriques per a agents dels Mossos d’Esquadra
	311-00366/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la redacció dels protocols d’ús de pistoles elèctriques pels agents dels Mossos d’Esquadra
	311-00367/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adquisició de pistoles elèctriques per al Cos de Mossos d’Esquadra
	311-00368/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a aplicar les conclusions del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques
	311-00369/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que adoptarà per a evitar els delictes d’agressió sexual i de furt durant els mesos d’estiu
	311-00404/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que adoptarà per a evitar l’increment de delictes
	311-00405/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la politització de l’escola pública
	311-00456/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la neutralitat política dels centres públics d’educació
	311-00457/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat de considerar adoctrinament el fet que una escola pública mostri un posicionament polític
	311-00458/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la neutralitat política de l’Escola Cassià Costal, de Girona
	311-00459/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals ha proposat al major Josep Lluís Trapero que es tornés a fer càrrec del comandament del Cos de Mossos d’Esquadra
	311-00476/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si va valorar el fet que el major Josep Lluís Trapero estigués processat quan li va proposar que es tornés a fer càrrec del comandament del Cos de Mossos d’Esquadra
	311-00477/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la preparació de la defensa del major Josep Lluís Trapero en el procés penal en les millors condicions
	311-00478/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’oferir als agents dels Mossos d’Esquadra processats unes condicions laborals adequades per a preparar llur defensa
	311-00479/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió que els agents dels Mossos d’Esquadra processats puguin dedicar la jornada laboral a preparar llur defensa
	311-00480/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la persona que es fa càrrec dels honoraris i la minuta de la defensa del major Josep Lluís Trapero
	311-00481/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aportació del Departament d’Interior en la defensa penal del major Josep Lluís Trapero
	311-00482/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de facilitar l’accés a serveis jurídics externs als agents dels Mossos d’Esquadra immersos en procediments judicials
	311-00483/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incoació d’un expedient sancionador al major Josep Lluís Trapero amb relació als delictes de què l’acusa l’Audiència Nacional
	311-00484/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quan pensa el conseller d’Interior ordenar al director general de la Policia que impulsi un expedient sancionador contra el major Josep Lluís Trapero
	311-00485/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ordres emeses perquè els agents del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les persones que exhibeixin simbologia de qualsevol mena al mobiliari urbà o a l’espai públic
	311-00569/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ordres emeses perquè els agents del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les persones que exhibeixin simbologia separatista a prop de les vies de comunicació
	311-00570/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
	311-00571/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena de forma individual sense formar part d
	311-00572/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que formaven part d’un grup
	311-00573/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
	311-00574/12
	Substanciació

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

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que formaven part d’un grup
	311-00576/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncie
	311-00577/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones denunciades, un cop identificades, per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
	311-00578/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncie
	311-00579/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones sancionades administrativament, un cop identificades, per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
	311-00580/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies davant els òrg
	311-00581/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones denunciades, un cop identificades, per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
	311-00582/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies per via admini
	311-00583/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones sancionades administrativament, un cop identificades, per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
	311-00584/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió a l’ordre del dia de les reunions de les juntes de seguretat locals de l’estudi de mesures concretes que impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari urbà per a la simbologia de qualsevol me
	311-00585/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions de les juntes de seguretat locals on, sense figurar a l’ordre del dia, s’han estudiat mesures concretes que impedeixin l’ús arbitrari del mobiliari urbà per a la simbologia de qualsevo
	311-00586/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat del símbol polític de la pàgina 155 de l’agenda escolar de la Garrotxa del curs 2018-2019
	311-00616/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el fet que aparegui un símbol polític a la pàgina 155 de l’agenda escolar de la Garrotxa del curs 2018-2019 és la manera de vetllar per la neutralitat partidista en el sistema educatiu
	311-00617/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el fet que aparegui un símbol polític a la pàgina 155 de l’agenda escolar de la Garrotxa del curs 2018-2019 dona la raó a les sospites d’intent d’adoctrinament en el sistema educatiu
	311-00618/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’alumnes que van rebre l’agenda escolar de la Garrotxa per al curs 2018/2019 i sobre el cost del tiratge de l’agenda
	311-00619/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retirada de l’agenda escolar de la Garrotxa del curs 2018-2019 i si n’han fet de noves
	311-00620/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals el quadernet informatiu de l’Escola Marià Fortuny, de Reus (Baix Camp), del curs 2017-2018 obvia una de les llengües oficials i tracta l’espanyol com una llengua estrangera
	311-00621/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals no vetlla perquè les famílies puguin fer les reunions a l’Escola Marià Fortuny, de Reus (Baix Camp), en qualsevol de les llengües oficials
	311-00622/12
	Substanciació


	1.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què es va activar el pla de xoc del Departament de Salut per l’epidèmia de grip
	314-00024/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat, per regions sanitàries, i la partida pressupostària del pla de xoc per l’epidèmia de grip
	314-00025/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat a reforçar els serveis d’atenció primària per l’epidèmia de grip
	314-00026/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum d’urgències, a cadascun dels centres hospitalaris del SISCAT, durant l’epidèmia de grip
	314-00027/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients pediàtrics derivats als centres hospitalaris del SISCAT des dels serveis d’atenció primària durant l’epidèmia de grip
	314-00028/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de pacients pediàtrics atesos als centres hospitalaris del SISCAT durant l’epidèmia de grip que han estat finalment ingressats
	314-00029/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients adults atesos per l’epidèmia de grip als centres hospitalaris del SISCAT derivats des dels serveis d’atenció primària
	314-00030/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de pacients adults atesos durant l’epidèmia de grip als centres hospitalaris del SISCAT que han estat finalment ingressats
	314-00031/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes de reforç a la sanitat signats per l’epidèmia de grip
	314-00032/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de queixes presentades pels usuaris de la sanitat per l’epidèmia de grip de l’1 de desembre de 2017 ençà
	314-00033/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades de centres oberts al Baix Llobregat
	314-00547/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals que treballen en cadascuna de les residències públiques per a gent gran
	314-00560/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residents que hi ha en cada residència pública
	314-00561/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2010
	314-00725/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2011
	314-00726/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2012
	314-00727/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2013
	314-00728/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2014
	314-00729/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2015
	314-00730/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2016
	314-00731/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les valoracions de graus de dependència fetes el 2017
	314-00732/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de convenis amb residències i centres de dia de les comarques del Bages i del Berguedà en data de l’1 de gener de 2018
	314-01157/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de places concertades en residències i centres de dia de les comarques del Bages i del Berguedà en data de l’1 de gener de 2018
	314-01158/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a resoldre els problemes dels pensionistes de Veneçuela residents a Catalunya
	314-01688/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el SISCAT a les Garrigues
	314-01852/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el SISCAT a l’Urgell
	314-01853/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el SISCAT al Segrià
	314-01854/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el SISCAT al Pla d’Urgell
	314-01855/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el SISCAT a la Noguera
	314-01856/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el SISCAT a la Segarra
	314-01857/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el SISCAT al Solsonès
	314-01858/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el SISCAT al Pallars Jussà
	314-01859/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el SISCAT a l’Alt Urgell
	314-01860/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el SISCAT al Berguedà
	314-01861/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el SISCAT a la Cerdanya
	314-01862/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el SISCAT al Pallars Sobirà
	314-01863/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el SISCAT a l’Alta Ribagorça
	314-01864/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de metges i infermers de l’Institut Català de la Salut i el SISCAT a Aran
	314-01865/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació al Grup de Treball per a la Reforma del Finançament Autonòmic del Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes
	314-02125/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació al Grup de Treball per a la Reforma del Finançament Autonòmic per a coordinar la creació de tributs propis de les comunitats autònomes
	314-02126/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Cornellà per a la creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització
	314-02146/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en funcionament de l’Oficina Municipal d’Escolarització de Cornellà amb els mitjans humans necessaris i la dotació econòmica suficient
	314-02147/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de professionals prevista a l’Oficina Municipal d’Escolarització de Cornellà
	314-02148/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en ple funcionament de l’Oficina Municipal d’Escolarització de Cornellà
	314-02149/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica prevista per a l’Oficina Municipal d’Escolarització de Cornellà
	314-02150/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estructura organitzativa de l’àrea dirigida per Lluís Puig i Gordi com a director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura
	314-02208/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal, càrrecs, funcions i retribucions de l’àrea del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura
	314-02209/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura
	314-02210/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ordre del president de la Generalitat a Ports de la Generalitat d’autorització de desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius
	314-02237/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la competència de la Generalitat per a autoritzar el desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius
	314-02238/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ordres emeses perquè els agents del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les persones que exhibeixin simbologia de qualsevol mena al mobiliari urbà o a l’espai públic
	314-02239/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ordres emeses perquè els agents del Cos de Mossos d’Esquadra identifiquin les persones que exhibeixin simbologia separatista a prop de les vies de comunicació
	314-02240/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
	314-02241/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena de manera individual sense formar part d’un grup
	314-02242/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que formaven part d’un grup
	314-02243/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
	314-02244/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena de manera individual sense formar part d’un grup
	314-02245/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identificades per agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que formaven part d’un grup
	314-02246/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diligències d.identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies davant e
	314-02247/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones denunciades, un cop identificades, per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
	314-02248/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies per via 
	314-02249/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones sancionades administrativament, un cop identificades, per haver fet servir el mobiliari urbà per a exhibir simbologia de qualsevol mena
	314-02250/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies davant els òrgans judici
	314-02251/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones denunciades, un cop identificades, per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
	314-02252/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de diligències d’identificació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena que s’han tramitat com a denúncies per via administrativa
	314-02253/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones sancionades administrativament, un cop identificades, per haver retirat del mobiliari urbà simbologia de qualsevol mena
	314-02254/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa d’actuació del projecte Patrimoni d’Editors i Editats de Catalunya
	314-02265/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació actual del projecte Patrimoni d’Editors i Editats de Catalunya
	314-02266/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions efectuades perquè el fons de l’editorial Anagrama romangui a Catalunya
	314-02267/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació del dietari de l’escriptora Maria Aurèlia Capmany en el marc de commemoració de l’Any Maria Aurèlia Capmany
	314-02272/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament del director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
	314-02273/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
	314-02274/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes d’actuació per al 2018 del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
	314-02275/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme per a combatre les agressions feixistes
	314-02298/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del servei de radioteràpia a Tarragona el 2018
	314-02308/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una tomografia computada els darrers cinc anys
	314-02309/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a alguna tomografia per emissió de positrons els darrers cinc anys
	314-02310/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a derivar pacients de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una tomografia per emissió de positrons
	314-02311/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a evitar les derivacions de pacients de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a una tomografia per emissió de positrons
	314-02312/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Cos de Mossos d’Esquadra té un protocol de prevenció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual
	314-02317/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació d’algun protocol de prevenció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual en el Cos de Mossos d’Esquadra arran del cas de l’agent acusat de gravar les seves companyes al vestidor
	314-02318/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un programa previ i similar al Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
	314-02349/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació del fet que el Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional es faci a Bèlgica
	314-02350/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la creació del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
	314-02351/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elecció de Lluís Puig i Gordi com a director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
	314-02352/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si considera que la manca de voluntat de viatjar a Catalunya del director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional n’afecta l’eficàcia
	314-02353/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què es va planificar la creació del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
	314-02354/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional
	314-02355/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agressions comeses per l’extrema dreta relacionades amb delictes d’odi
	314-02380/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu policial de la manifestació del 9 de setembre de 2018 convocada per Vox
	314-02381/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les investigacions de la violència d’extrema dreta
	314-02382/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els Mossos d’Esquadra tenen un pla específic per a actuar davant l’augment de les agressions dels grups d’extrema dreta
	314-02383/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de l’endarreriment de les obres per a l’entrada en funcionament dels jutjats 9 i 10 de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02400/12
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del decret que ha de regular el règim sancionador de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia 
	314-02518/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació del projecte de decret que ha de regular el règim sancionador de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’
	314-02519/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les infraccions detectades amb relació a la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia del 2014
	314-02520/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions aplicades per les infraccions comeses amb relació a la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la
	314-02521/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a fer eficaç el règim sancionador de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i 
	314-02522/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presentades per infraccions contra els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per accions d’homofòbia, bifòbia i transfòbia del 2014 ençà
	314-02523/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics que destinarà a les polítiques LGBTI en els pressupostos de la Generalitat
	314-02524/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics previstos en els pressupostos de la Generalitat per a desplegar la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’
	314-02525/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a polítiques LGBTI el 2016 i el 2017
	314-02526/12
	Resposta del Govern



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.05. Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les retallades aplicades a diversos departaments pel que fa als recursos compromesos per al 2018
	310-00060/12
	Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dispositiu Ubiq
	310-00061/12
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la implantació de noves empreses a Catalunya
	310-00062/12
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inversió pública en educació
	310-00063/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conveni pel traspàs del centre penitenciari de Figueres al Departament d’Ensenyament
	310-00064/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la participació de la comunitat educativa en els grans debats sobre l’ensenyament
	310-00065/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecció de la infància
	310-00066/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els assetjaments dels comandos separatistes als ciutadans i als càrrecs públics a l’espai públic i als domicilis particulars
	310-00067/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’administració dels recursos econòmics de la Generalitat
	310-00068/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques públiques amb relació als drets sexuals i reproductius de les dones
	310-00069/12
	Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00032/12
	Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00033/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00034/12
	Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00035/12
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00036/12
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00037/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC


	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el caràcter de la visita del president de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament a l’Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
	311-00655/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu de la visita del president de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament a l’Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
	311-00656/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris del president de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament per a fer visites als centres educatius
	311-00657/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute pendent de pagament a les entitats de la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que gestionen centres de menors de la Generalitat
	314-02780/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a pagar el deute pendent a les entitats de la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que gestionen centres de menors de la Generalitat
	314-02781/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat dels centres públics de menors tutelats
	314-02782/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’educadors que hi ha als centres públics de menors tutelats
	314-02783/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar un protocol sanitari per a atendre els menors migrants desemparats
	314-02784/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement d’un brot de sarna detectat a Badalona (Barcelonès) el 7 de novembre de 2018
	314-02785/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de reacció entre la detecció d’un brot de sarna a Badalona (Barcelonès) el 7 de novembre de 2018 i l’adopció de mesures
	314-02786/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’actuació davant la detecció de casos de sarna
	314-02787/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a les autoritats educatives del Govern i de l’Ajuntament de Badalona (Barcelonès) de la detecció d’un brot de sarna en aquesta ciutat
	314-02788/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per les autoritats educatives davant la detecció d’un brot de sarna a Badalona (Barcelonès)
	314-02789/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha informat de la detecció d’un brot de sarna les famílies del centre educatiu de Badalona (Barcelonès) en què ha aparegut
	314-02790/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció de brots de sarna a Catalunya els darrers tres anys
	314-02791/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de treure a concurs l’explotació dels restaurants Tòful de Mar i Iot, de la platja Llarga de Tarragona
	314-02792/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb una altra diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar la degradació de l’espai i les instal·lacions dels restaurants Tòful de Mar i Iot, de la platja Llarga de Tarragona
	314-02793/12
	Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb una altra diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància que s’han escapat dels centres d’acollida
	314-02794/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància que s’han escapat dels centres d’acollida i hi han tornat
	314-02795/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb relació als menors sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància que s’han escapat dels centres d’acollida
	314-02796/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes que activa davant la fuga d’un menor sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància
	314-02797/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar la fuga de menors sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància
	314-02798/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que s’han retornat a llurs països d’origen
	314-02799/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el vessament incontrolat de residus a la riera de Sant Miquel al pas pel barri de Saifores, a Banyeres del Penedès (Baix Penedès)
	314-02800/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a evitar que es torni a produir un vessament incontrolat de residus a la riera de Sant Miquel
	314-02801/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del viatge del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018
	314-02802/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018 durant el seu viatge fora de Catalunya
	314-02803/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018
	314-02804/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda s’ha reunit amb l’expresident Carles Puigdemont durant el viatge dels dies 13 i 14 de novembre de 2018
	314-02805/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes i assumptes tractats pel vicepresident del Govern amb l’expresident Carles Puigdemont durant el viatge dels dies 13 i 14 de novembre de 2018
	314-02806/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que han acompanyat el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda durant el viatge dels dies 13 i 14 de novembre de 2018 fora de Catalunya
	314-02807/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si cap periodista ha acompanyat el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda durant el viatge dels dies 13 i 14 de novembre de 2018 fora de Catalunya
	314-02808/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018 en concepte de vols
	314-02809/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018 en concepte de pernoctació
	314-02810/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018 en concepte de manutenció
	314-02811/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018 en concepte de desplaçaments durant la visita
	314-02812/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de les dependències administratives a Barcelona en el marc de la primera fase del projecte Districte Administratiu de la Generalitat
	314-02813/12
	Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius, les línies directives i els criteris estratègics i operatius del pla de treball del Programa per a la posada en funcionament de la primera fase del projecte Districte Administratiu de la Gener
	314-02814/12
	Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les obres del projecte Districte Administratiu de la Generalitat i el cost de l’arrendament de l’edifici
	314-02815/12
	Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la transferència econòmica a Circuits de Catalunya SL el 2017 i el 2018
	314-02816/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes sords el curs 2018-2019
	314-02817/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes sords que estudien en modalitat bilingüe en l’educació postobligatòria
	314-02818/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres escolars existents amb educació bilingüe
	314-02819/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació d’hores d’intèrpret de llengua de signes per als alumnes sords que estudien en modalitat bilingüe en l’educació postobligatòria
	314-02820/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes com ara la de l’Assemblea Nacional Catalana sobre consum estratègic
	314-02821/12
	Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes negatius en la competitivitat i la imatge nacional i internacional de campanyes com la de l’Assemblea Nacional Catalana sobre consum estratègic
	314-02822/12
	Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes negatius en l’atracció d’inversions i en la creació d’ocupació per a les empreses de campanyes com la de l’Assemblea Nacional Catalana sobre consum estratègic
	314-02823/12
	Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures i les accions previstes per a impedir que determinats col·lectius separatistes organitzin campanyes d’assenyalament d’empreses i consumidors
	314-02824/12
	Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri seguit amb relació al foment del joc responsable en la implantació del joc «Salari extra» de Loteria de Catalunya
	314-02825/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les opinions demanades a experts sobre el potencial addictiu del joc «Salari extra» de Loteria de Catalunya
	314-02826/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades en matèria de prevenció d’addicions amb relació a la creació del joc «Salari extra» de Loteria de Catalunya
	314-02827/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’algun informe en l’àmbit de la Comissió Tècnica de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb relació a la creació del joc «Salari extra» de Loteria de Catalunya
	314-02828/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el coneixement del nombre de joves afectats per l’addicció a les noves tecnologies
	314-02829/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades a les escoles i als instituts per a pal·liar els efectes de les conductes abusives i addictives en l’àmbit de les noves tecnologies
	314-02830/12
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les obres de renovació del sistema de refrigeració dels jutjats de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02831/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de canviar d’ubicació els jutjats de Sabadell (Vallès Occidental) durant el 2019
	314-02832/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a impedir la prescripció del delicte de furt per la saturació dels jutjats de guàrdia
	314-02833/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el redactor de les instruccions 4/2018 i 5/2018, sobre la regulació de l’ús dels dispositius conductors d’energia per part dels Mossos d’Esquadra
	314-02834/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van tenir en compte les conclusions de l’Informe del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques a l’hora de redactar les instruccions sobre la regulació de l’ús dels di
	314-02835/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contradiccions entre l’Informe del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques i les instruccions sobre la regulació de l’ús dels dispositius conductors d’energia
	314-02836/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si cap òrgan independent ha avaluat els efectes dels dispositius conductors d’energia
	314-02837/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís de no tancar cap més escola a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
	314-02838/12
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units


	3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les necessitats pressupostàries de la Corporació per al 2019
	322-00045/12
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’adquisició dels drets de transmissió de la Copa del Rei i la situació econòmica de la Corporació
	322-00046/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el programa eduCAC en què participa la Corporació
	322-00047/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reiteració d’insults a polítics constitucionalistes per part de col·laboradors dels mitjans de la Corpor
	322-00048/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els informes 20/2018 i 21/2018 de fiscalització de la Corporació i les seves empreses fets per la Sindicatu
	322-00049/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió de nous nomenaments en l’àmbit d’actuació de la Corporació
	322-00050/12
	Anunci: Andrea Levy Soler, del SP PPC

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament de les entrevistes als canals de la televisió pública
	322-00051/12
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els motius de la situació de les audiències als canals de la Corporació
	322-00052/12
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les propostes per a millorar les audiències als canals de la Corporació
	322-00053/12
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió de l’impacte de la Marató del 2018 i les novetats que introduirà
	322-00054/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’empreses que han renunciat al patrocini i el nombre de queixes rebudes perquè en dos programes 
	322-00055/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les accions empreses per fer més visible l’esport femení, oferir una informació equilibrada i feminitzar el
	322-00056/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’entrevista que va fer a la cap de l’oposició
	323-00059/12
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la contractació d’empreses externes
	323-00060/12
	Anunci: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la denominació del Molt Honorable President Quim Torra en determinats espais de TV3
	323-00061/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’emissió del programa Sense ficció de TV3 dedicat als maltractaments
	323-00062/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les dades de l’últim informe del CAC d’observança del pluralisme polític en els mitjans públics
	323-00063/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la integració dels continguts de Catalunya Ràdio al servei de veu Alexa d’Amazon
	323-00064/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’entrevista a la cap de l’oposició
	323-00065/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’entrevista a l’exalcalde de Medellín (Colòmbia) al programa Preguntes freqüents de TV3
	323-00066/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la paròdia a les famílies catalanes que no volen un sistema d’ensenyament exclusivament monolingüe al programa Polònia de TV3
	323-00067/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la composició de les audiències i el públic dels programes de TV3
	323-00068/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració entre la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Xarxa de Televisions Locals per a donar di
	323-00069/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l’objectiu del programa Adolescents del canal Icat
	323-00070/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC




