BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · segon període · número 219 · divendres 7 de desembre de 2018

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.25. Preguntes al Govern
1.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de sol·licitar
el traspàs de la línia ferroviària entre Vandellòs i Tarragona o dels terrenys alliberats
311-00035/12
Substanciació

17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi per a construir
un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
311-00036/12
Substanciació

17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions fetes per
a disposar dels terrenys per a construir un corredor de tren tramvia entre Cambrils,
Salou, Port Aventura i Tarragona
311-00037/12
Substanciació

17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el consens entre els
ajuntaments afectats per la construcció d’un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
311-00038/12
Substanciació

17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’algun
acord, conveni o protocol entre el Ministeri de Foment i els ajuntaments afectats
per la construcció d’un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
311-00039/12
Substanciació

18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el termini d’execució
de les obres per a la posada en funcionament del corredor del tren tramvia entre
Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
311-00040/12
Substanciació

18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les alternatives previstes per al transport entre els municipis afectats pel desmantellament de la línia de
ferrocarril quan entri en servei la variant de Vandellòs
311-00041/12
Substanciació

18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data de licitació de
les obres per a la construcció d’un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou,
Port Aventura i Tarragona
311-00042/12
Substanciació

18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions impulsades per a desplegar la Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya
311-00180/12
Substanciació
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estratègia per a afrontar l’augment abusiu del lloguer i garantir el dret d’accés a l’habitatge de lloguer
311-00181/12
Substanciació

19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el càlcul del cost econòmic de la manca de transport i comunicació entre Cambrils, Salou i Tarragona
amb la posada en funcionament de la variant del Corredor Mediterrani
311-00212/12
Substanciació

19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’oferta d’un servei de
mobilitat a Cambrils, Salou i Tarragona després de la posada en funcionament de
la variant del Corredor Mediterrani
311-00213/12
Substanciació

19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a informar de l’afectació de la posada en funcionament de la variant del Corredor Mediterrani sobre els sectors professionals de Cambrils, Salou i Tarragona
311-00214/12
Substanciació

19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió pressupostària d’algun transport alternatiu a Cambrils, Salou i Tarragona després de la posada
en funcionament de la variant del Corredor Mediterrani
311-00215/12
Substanciació

19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades
per a evitar la repetició de sinistres com el que va tenir lloc a l’autopista AP-7 quan
un vehicle va impactar amb un porc senglar
311-00223/12
Substanciació

20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el rescat de la concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i Trambaix
311-00292/12
Substanciació

20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a solucionar els problemes de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada
i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
311-00406/12
Substanciació

20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la viabilitat de la legalització de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac
(Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
311-00407/12
Substanciació

20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat de permutar zones d’aprofitament urbanístic pendents de desenvolupar amb la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i
Badalona (Barcelonès)
311-00408/12
Substanciació

20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per a solucionar els problemes de la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada
entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
311-00409/12
Substanciació

21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió que representants del Departament de Territori i Sostenibilitat es reuneixin amb els veïns de
la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
311-00410/12
Substanciació
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’ha fet cap reunió
amb els veïns del barri dels Merinals, de Sabadell (Vallès Occidental), sobre la situació de llurs habitatges
311-00425/12
Substanciació

21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge d’habitatges procedents d’Adigsa del barri dels Merinals, de Sabadell (Vallès Occidental),
que han presentat problemes constructius
311-00426/12
Substanciació

21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions
amb l’Ajuntament de Sabadell sobre la situació dels habitatges del barri dels Merinals
311-00427/12
Substanciació

21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les negociacions per a
incloure un enllaç amb el servei de rodalia en els bitllets dels trens Avant
311-00504/12
Substanciació

22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les negociacions per al
millorament dels abonaments i descomptes del servei ferroviari Avant
311-00505/12
Substanciació

22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què es posà
en venda una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana de Sant Adrià de
Besòs (Barcelonès)
311-00507/12
Substanciació

22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la publicitat de la posada en venda d’una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana de Sant
Adrià de Besòs (Barcelonès)
311-00508/12
Substanciació

22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ofertes rebudes per
a adquirir una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana de Sant Adrià de
Besòs (Barcelonès)
311-00509/12
Substanciació

22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu de venda d’una
parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
311-00510/12
Substanciació

23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el grau de protecció
oficial dels habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via Trajana de Sant
Adrià de Besòs (Barcelonès)
311-00511/12
Substanciació

23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la durada de la protecció oficial dels habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via Trajana de
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
311-00512/12
Substanciació

23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment per a
assignar els habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via Trajana de Sant
Adrià de Besòs (Barcelonès)
311-00513/12
Substanciació

23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els requisits per a optar
als habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via Trajana de Sant Adrià
de Besòs (Barcelonès)
311-00514/12
Substanciació
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu dels habitatges de la cooperativa Llar Unió Catalònia a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs
(Barcelonès)
311-00515/12
Substanciació

24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a posar
en venda una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana de Sant Adrià de
Besòs (Barcelonès)
311-00516/12
Substanciació

24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les presumptes irregularitats comeses pel director del Servei Català de Meteorologia en l’adjudicació
de projectes
311-00608/12
Substanciació

24

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

24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de sol·licitar
al Govern de l’Estat l’ampliació de la bonificació de l’autopista AP-2 entre les Borges
Blanques i l’accés a la carretera N-240
311-00613/12
Substanciació

24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els problemes tècnics
que justifiquen el manteniment del trànsit pesant per la carretera N-240 entre Lleida
i les Borges Blanques
311-00614/12
Substanciació

25

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

25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a desviar el trànsit de la carretera B-500 fora del centre urbà de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)
311-00624/12
Substanciació

25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’abast de la proposta
de nova estació d’autobusos de Lleida (Segrià)
311-00687/12
Substanciació

25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’entrada en funcionament de la nova estació d’autobusos de Lleida (Segrià)
311-00688/12
Substanciació

25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals
s’ha posposat l’entrada en funcionament de la T-Mobilitat
311-00690/12
Substanciació

26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les tasques de reconeixement i inspecció dels vagons de Ferrocarrils de la Generalitat per a determinar
la presència d’amiant en la pintura
311-00691/12
Substanciació

26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol d’identificació i retirada d’amiant
311-00692/12
Substanciació
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la detecció d’amiant
en instal·lacions de Ferrocarrils de la Generalitat
311-00693/12
Substanciació

26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol d’actuació
i les mesures de salut laboral amb relació a la presència d’amiant a Ferrocarrils de
la Generalitat
311-00694/12
Substanciació

26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de l’acord
per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions
311-00737/12
Substanciació

27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’establiment de bonificacions i incentius fiscals per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions
311-00738/12
Substanciació

27

1.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a una plaça
residencial pública o concertada de llarga estada o permanent per a persones amb
discapacitat física menors de seixanta-cinc anys
314-01681/12
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i lloc de les places residencials públiques o concertades de llarga estada o permanent per a persones
amb discapacitat física menors de seixanta-cinc anys
314-01682/12
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures educatives i de seguretat dels centres per a la protecció de la infància
314-02064/12
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat que s’apliquen als centres per a la protecció de la infància
314-02066/12
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació a les pluges del 17 d’agost de 2018 a Terrassa (Vallès
Occidental)
314-02348/12
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del nombre de centres d’ensenyament emplaçats en mòduls prefabricats entre els cursos 2016-2017
i 2018-2019
314-02358/12
Resposta del Govern

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard de l’entrada en funcionament de diversos centres educatius en l’inici del curs 2018-2019
314-02359/12
Resposta del Govern

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afirmació del conseller d’Ensenyament que el retard de l’entrada en funcionament d’alguns centres educatius ha
estat per les pluges de les últimes setmanes
314-02361/12
Resposta del Govern

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del cartell de la
Diada amb el primer paràgraf de l’article 4 de la Llei 18/2000
314-02362/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del cartell de la
Diada amb l’article 4.a de la Llei 18/2000
314-02363/12
Resposta del Govern

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del cartell de la
Diada amb l’article 4.c de la Llei 18/2000
314-02364/12
Resposta del Govern

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del cartell de la
Diada amb l’article 4.d de la Llei 18/2000
314-02365/12
Resposta del Govern

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del cartell de la
Diada amb l’article 4.l de la Llei 18/2000
314-02366/12
Resposta del Govern

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de les estacions d’accés a les terminals 1 i 2 de l’aeroport de Barcelona - el Prat de la línia 9
del metro del febrer del 2016 ençà
314-02379/12
Resposta del Govern

36

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

37

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

37

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

38

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

38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de l’agenda escolar de
la Garrotxa del curs 2018-2019 i si n’han fet de noves
314-02411/12
Resposta del Govern

38

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

38

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

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball
a les granges d’Osona entre el 2014 i el 2017
314-02438/12
Resposta del Govern

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball
a les granges del Pla d’Urgell entre el 2014 i el 2017
314-02439/12
Resposta del Govern
Taula de contingut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball
a les granges de la Segarra entre el 2014 i el 2017
314-02440/12
Resposta del Govern

41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball
a les granges del Bages entre el 2014 i el 2017
314-02441/12
Resposta del Govern

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball
a les granges de la Selva entre el 2014 i el 2017
314-02442/12
Resposta del Govern

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball
a les granges de la Garrotxa entre el 2014 i el 2017
314-02443/12
Resposta del Govern

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball
a les granges del Gironès entre el 2014 i el 2017
314-02444/12
Resposta del Govern

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball
a les granges de l’Alt Empordà entre el 2014 i el 2017
314-02445/12
Resposta del Govern

43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment interanual de la desocupació a Lleida
314-02480/12
Resposta del Govern

43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’increment interanual
de la desocupació a Lleida
314-02481/12
Resposta del Govern

45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions de desenvolupament
econòmic previstes per a compensar l’increment de la desocupació a Lleida
314-02482/12
Resposta del Govern

45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la davallada demogràfica i de renda
per càpita als territoris de Lleida, el Pirineu i Aran
314-02484/12
Resposta del Govern

45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls dels sectors estratègics
de les comarques rurals
314-02485/12
Resposta del Govern

45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre màxim de dies seguits
que una persona pot passar en règim d’aïllament en una presó
314-02496/12
Resposta del Govern

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació de les recomanacions
dels organismes internacionals com el Protocol d’Istanbul o el Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides
314-02497/12
Resposta del Govern

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals no es van
seguir els consells dels organismes internacionals en el tancament en règim d’aïllament d’una interna del Centre Penitenciari Brians I
314-02498/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes per a no renovar el contracte de serveis amb l’agència de qualificació Standard & Poor’s
314-02543/12
Resposta del Govern

48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació en els serveis de qualificació contractats per la Generalitat de la no renovació del contracte de serveis
amb Standard & Poor’s
314-02544/12
Resposta del Govern

48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció i entrada en servei
d’un tercer centre d’atenció primària a Castelldefels (Baix Llobregat)
314-02622/12
Resposta del Govern

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis que es preveu oferir en
el tercer centre d’atenció primària de Castelldefels (Baix Llobregat)
314-02623/12
Resposta del Govern

49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades oficials de la retirada de
fons públics de les entitats financeres
314-02666/12
Resposta del Govern

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del programa informàtic
e-Spriu
314-02676/12
Resposta del Govern

50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del maquinari per al programa informàtic e-Spriu
314-02677/12
Resposta del Govern

51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els impostos gestionats amb el
programa informàtic e-Spriu
314-02678/12
Resposta del Govern

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la migració al programa informàtic e-Spriu
314-02679/12
Resposta del Govern

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del manteniment del programa informàtic Gaudí
314-02680/12
Resposta del Govern

52

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.25. Preguntes al Govern
2.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els habitatges de
l’Agència Catalana de l’Habitatge a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià
de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
311-00149/12
Retirada

53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge al Baix Llobregat
311-00150/12
Retirada

53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge a les províncies de Tarragona, Lleida i Girona
311-00151/12
Retirada
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost destinat
a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00326/12
Retirada

53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació de les mesures aplicades per a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00327/12
Retirada

54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pronòstic dels resultats de la lluita contra la vespa asiàtica
311-00328/12
Retirada

54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els terminis de la col·
laboració amb altres administracions i ens per a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00329/12
Retirada

54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la cooperació amb els
propietaris d’explotacions agràries, fructícoles i apícoles per a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00330/12
Retirada

54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si ha elaborat cap estudi per a la modificació de l’accés a l’Hospital de Terrassa (Vallès Occidental) des
de la carretera N-150
311-00400/12
Retirada

54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’atacs acreditats d’os bru al sector de la ramaderia i de l’apicultura en el període 2014-2017 i
les indemnitzacions satisfetes
311-00421/12
Retirada

55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la pòlissa
d’assegurança subscrita per a indemnitzar els ramaders i els apicultors dels atacs
d’os bru el 2017
311-00422/12
Retirada

55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció d’una
estació de tren al polígon industrial de la Llana, a Rubí (Vallès Occidental)
311-00429/12
Retirada

55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers
que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
311-00486/12
Retirada

55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers
que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 durant els dos primers anys de funcionament
311-00487/12
Retirada

55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers
que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 durant els dos primers
anys de funcionament
311-00488/12
Retirada

56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers
que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 durant els dos primers anys de funcionament
311-00489/12
Retirada
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers
que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 durant els dos primers
anys de funcionament
311-00490/12
Retirada

56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers
que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
311-00491/12
Retirada

56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers
que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport
T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
311-00492/12
Retirada

56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers
que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
311-00493/12
Retirada

57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers
que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport
T-10 Treballador Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
311-00494/12
Retirada

57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers
que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
311-00495/12
Retirada

57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers
que han sortit de la línia 9 del metro a la parada Aeroport T1 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
311-00496/12
Retirada

57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers
que han accedit a la línia 9 del metro a la parada Aeroport T2 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant els dos primers anys de funcionament
311-00497/12
Retirada

58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades
i previstes per a gestionar el problema d’acreció crònica de la platja de Sa Riera a
Begur (Baix Empordà)
311-00556/12
Retirada

58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions desenvolupades per a protegir el litoral de projectes urbanístics de construcció d’habitatges
de segona residència i d’hotels
311-00588/12
Retirada

58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acords adoptats en
la reunió de la Comissió Mixta Generalitat - Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
per a detectar habitatges buits
311-00665/12
Retirada

58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst
per a desenvolupar l’experiència pilot per a detectar habitatges buits a l’Hospitalet
de Llobregat
311-00666/12
Retirada
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’actuacions
amb relació a l’os Goiat
311-00689/12
Retirada

59

3. Tramitacions en curs
3.25. Preguntes al Govern
3.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les campanyes com ara
la de l’Assemblea Nacional Catalana sobre consum estratègic
311-00746/12
Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00747/12
Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00748/12
Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures i les accions previstes per a impedir que determinats col·lectius separatistes organitzin
campanyes d’assenyalament d’empreses i consumidors
311-00749/12
Anunci: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les dades del portal
de la transparència del Servei Català de la Salut amb relació a la llista d’espera per
a fer-se una tomografia computada a l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
311-00750/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement per part
de la Universitat de Barcelona del possible boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
311-00752/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement per part
del Departament d’Interior del possible boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari
de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
311-00753/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a evitar
el boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
311-00754/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si hi va haver alguna
intervenció policial en el boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari de la Llei de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa
311-00755/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el boicot al Congrés
sobre el XXè Aniversari de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa a la
Universitat de Barcelona
311-00756/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris assistencials i
econòmics per a suprimir el servei de pediatria del CAP Vallès Oriental, de Granollers
311-00772/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de visites
que es van fer el 2017 al servei de pediatria del CAP Vallès Oriental i el CAP Sant
Miquel, de Granollers
311-00773/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pacients
atesos el 2017 al servei de pediatria del CAP Vallès Oriental i el CAP Sant Miquel,
de Granollers
311-00774/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’hores de
professional mèdic assignades el 2017 als equips de pediatria del CAP Vallès Oriental i el CAP Sant Miquel, de Granollers
311-00775/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’hores de
professional mèdic assignades als equips de pediatria del CAP Vallès Oriental i el
CAP Sant Miquel, de Granollers, a partir del novembre del 2018
311-00776/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual s’ha
suprimit el servei de pediatria del CAP Vallès Oriental, de Granollers
311-00777/12
Anunci: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els programes i projectes del pressupost del Departament de Cultura afectats per l’ordre de 5 d’octubre
de 2018 de suspensió de les despeses previstes no contractades amb anterioritat
311-00778/12
Anunci: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures i el calendari previstos per a donar suport a l’estudi i la restauració del conjunt dels menhirs
dipositats al santuari del Miracle, de Riner (Solsonès)
311-00785/12
Anunci: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP

68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el diàleg previst amb
els ens vinculats al projecte d’emplaçament definitiu dels menhirs dipositats al santuari del Miracle, Renir (Solsonès)
311-00786/12
Anunci: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP

69

3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement per part de la Universitat de Barcelona del possible boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari de la
Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
314-02887/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement per part del Departament d’Interior del possible boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari de la Llei
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
314-02888/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a evitar el boicot
al Congrés sobre el XXè Aniversari de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
314-02889/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi va haver alguna intervenció
policial en el boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari de la Llei de la Jurisdicció
Contenciosa
314-02890/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el boicot al Congrés sobre el XXè
Aniversari de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa a la Universitat de
Barcelona
314-02891/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sanció de la Inspecció de Treball a l’empresa Panrico per haver vulnerat el dret de vaga i sobre les denúncies
presentades pel comitè d’empresa
314-02892/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el crèdit de l’Institut Català de Finances a l’empresa Panrico del 16 de setembre de 2014
314-02893/12
Formulació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes arran de la
difusió d’un manifest sobre l’actuació policial de l’1 d’octubre en centres educatius
del Maresme i el Vallès Oriental
314-02894/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes arran de la
nota de premsa difosa per algunes associacions i agrupacions educatives sobre l’1
d’octubre i el dret a decidir
314-02895/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes arran de la
difusió d’un manifest de la Fundació Vedruna Catalunya Educació i l’AMPA Vedruna
Tona sobre l’1 d’octubre i el dret a decidir
314-02896/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes arran de la difusió d’un manifest de l’Agrupació Escolar Catalana sobre l’1 d’octubre i la llibertat
dels presos polítics
314-02897/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions efectuades arran
de la difusió d’un manifest de la Fundació Vedruna Catalunya Educació sobre l’actuació policial de l’1 d’octubre
314-02898/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes arran de la notificació de vaga per al 3 d’octubre de 2017 enviada als pares dels alumnes d’alguns
instituts del Garraf, el Bages, el Barcelonès i el Vallès Oriental
314-02899/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes arran de sengles piulades dels directors de l’Institut La Sínia, de Parets del Vallès, i l’Escola dels
Encants, de Barcelona, en el Twitter dels centres
314-02900/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes arran d’una
piulada del director general de la Fundació Educativa de les Dominiques de l’Anunciata a Catalunya d’adhesió a l’aturada general del 3 d’octubre de 2017
314-02901/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes arran de sengles piulades dels directors de l’Institut La Sínia, de Parets del Vallès, i l’Escola dels
Encants, de Barcelona, en el Twitter dels centres
314-02902/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes arran dels manifestos en què les direccions d’escoles i instituts comunicaven llur indignació per
l’actuació de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat de l’1 d’octubre de 2017
314-02903/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocupació de les escoles durant el
cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017
314-02904/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les concentracions de condemna de
les càrregues policials de l’1 d’octubre de 2017 fetes l’endemà en centres educatius
314-02905/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes per a vetllar
per l’objectivitat i el rigor acadèmic dels llibres de text davant la presentació com a
excloents de les pertinences a Catalunya o Espanya
314-02906/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes per la inspecció educativa per a vetllar per l’objectivitat i el rigor acadèmic dels llibres de text
davant la manipulació de símbols i representacions
314-02907/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes per a assegurar-se que els centres escolars estiguin lliures de simbologia partidista
314-02908/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels ingressos de les
multes de trànsit del període 2014-2017
314-02909/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la gestió dels recursos
a multes amb resolució favorable al denunciat
314-02910/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses pressupostàries per al
millorament de la seguretat viària provinents dels ingressos per les multes de trànsit
314-02911/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris assistencials i econòmics
per a suprimir el servei de pediatria del CAP Vallès Oriental, de Granollers
314-02915/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites que es van fer el
2017 al servei de pediatria del CAP Vallès Oriental i el CAP Sant Miquel, de Granollers
314-02916/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos el
2017 al servei de pediatria del CAP Vallès Oriental i el CAP Sant Miquel, de Granollers
314-02917/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores de professional
mèdic assignades el 2017 als equips de pediatria del CAP Vallès Oriental i el CAP
Sant Miquel, de Granollers
314-02918/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores de professional
mèdic assignades als equips de pediatria del CAP Vallès Oriental i el CAP Sant Miquel, de Granollers, a partir del novembre del 2018
314-02919/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’ha suprimit el
servei de pediatria del CAP Vallès Oriental, de Granollers
314-02920/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els avisos de rebuda de la carta
que el president de la Generalitat va enviar al president del Govern d’Espanya amb
còpia a diversos mandataris internacionals on li reclamava l’autorització d’una mediació sense precondicions
314-02921/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les respostes per escrit de la carta
que el president de la Generalitat va enviar al president del Govern d’Espanya amb
còpia a diversos mandataris internacionals on li reclamava l’autorització d’una mediació sense precondicions
314-02922/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mandataris internacionals que han donat resposta a la carta que el president de la Generalitat va enviar
al president del Govern d’Espanya, amb còpia a aquests mandataris, on li reclamava
l’autorització d’una mediació sense precondicions
314-02923/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat en què es troba el protocol
de detecció de pobresa energètica amb el Cos de Bombers de la Generalitat al qual
es va comprometre l’exconseller Jordi Baiget durant l’onzena legislatura
314-02924/12
Formulació: GP CatECP

89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els subministraments bàsics en
ocupació d’habitatge per part de famílies vulnerables
314-02925/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i l’import de les sancions a les companyies subministradores per talls il·legals i vulneració de la Llei
24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i
la pobresa energètica
314-02926/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis que s’han signat amb
les companyies de subministrament per a concedir ajuts a fons perdut o descomptes
en els consums mínims a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial d’acord amb la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-02927/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de permisos per a fer
sondatges o activitats d’exploració o prospecció minera dins els termes municipals
de Balaguer, Menàrguens i Térmens a la Direcció General de Mines per una empresa
314-02928/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’informar els ajuntaments
i les entitats locals i empresarials afectats per la sol·licitud de permisos per a fer
sondatges o activitats d’exploració o prospecció minera dins els termes municipals
de Balaguer, Menàrguens i Térmens a la Direcció General de Mines per una empresa
314-02929/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els efectes en el medi ambient
dels treballs d’investigació previs a una explotació minera justifiquen exigir un projecte d’avaluació ambiental ordinari
314-02930/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’extreure or o altres
minerals a la Noguera
314-02931/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat dels projectes
d’explotació de minerals amb el plantejament territorial de la Generalitat i amb els
objectius mediambientals i de sostenibilitat dels secans de la Noguera
314-02932/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes i projectes del pressupost del Departament de Cultura afectats per l’ordre de 5 d’octubre de 2018 de
suspensió de les despeses previstes no contractades amb anterioritat
314-02933/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cadàvers sense identificar que hi ha a Catalunya
314-02934/12
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

96
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25.

Preguntes al Govern

1.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
previsió de sol·licitar el traspàs de la línia ferroviària entre Vandellòs
i Tarragona o dels terrenys alliberats
311-00035/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi
per a construir un corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou,
Port Aventura i Tarragona
311-00036/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
gestions fetes per a disposar dels terrenys per a construir un
corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i
Tarragona
311-00037/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
consens entre els ajuntaments afectats per la construcció d’un
corredor de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i
Tarragona
311-00038/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

1.25.10. Preguntes orals en comissió
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
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de tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
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311-00039/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
termini d’execució de les obres per a la posada en funcionament
del corredor del tren tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura
i Tarragona
311-00040/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
alternatives previstes per al transport entre els municipis afectats
pel desmantellament de la línia de ferrocarril quan entri en servei
la variant de Vandellòs
311-00041/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data
de licitació de les obres per a la construcció d’un corredor de tren
tramvia entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona
311-00042/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
les actuacions impulsades per a desplegar la Llei 21/2015, de
finançament del sistema de transport públic de Catalunya
311-00180/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

1.25.10. Preguntes orals en comissió
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311-00181/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el càlcul
del cost econòmic de la manca de transport i comunicació entre
Cambrils, Salou i Tarragona amb la posada en funcionament de la
variant del Corredor Mediterrani
311-00212/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’oferta
d’un servei de mobilitat a Cambrils, Salou i Tarragona després de la
posada en funcionament de la variant del Corredor Mediterrani
311-00213/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures per a informar de l’afectació de la posada en funcionament
de la variant del Corredor Mediterrani sobre els sectors professionals
de Cambrils, Salou i Tarragona
311-00214/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
previsió pressupostària d’algun transport alternatiu a Cambrils, Salou
i Tarragona després de la posada en funcionament de la variant del
Corredor Mediterrani
311-00215/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

1.25.10. Preguntes orals en comissió
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311-00223/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el rescat
de la concessió privada de l’explotació de les línies Trambesòs i
Trambaix
311-00292/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
accions per a solucionar els problemes de la urbanització del Bosc
d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i
Badalona (Barcelonès)
311-00406/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
viabilitat de la legalització de la urbanització del Bosc d’en Vilaró,
situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona
(Barcelonès)
311-00407/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
possibilitat de permutar zones d’aprofitament urbanístic pendents de
desenvolupar amb la urbanització del Bosc d’en Vilaró, situada entre
Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès)
311-00408/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

1.25.10. Preguntes orals en comissió
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311-00409/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
la previsió que representants del Departament de Territori i
Sostenibilitat es reuneixin amb els veïns de la urbanització del Bosc
d’en Vilaró, situada entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i
Badalona (Barcelonès)
311-00410/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’ha
fet cap reunió amb els veïns del barri dels Merinals, de Sabadell
(Vallès Occidental), sobre la situació de llurs habitatges
311-00425/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
percentatge d’habitatges procedents d’Adigsa del barri dels Merinals,
de Sabadell (Vallès Occidental), que han presentat problemes
constructius
311-00426/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de reunions amb l’Ajuntament de Sabadell sobre la situació
dels habitatges del barri dels Merinals
311-00427/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

1.25.10. Preguntes orals en comissió
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els bitllets dels trens Avant

BOPC 219
7 de desembre de 2018

311-00504/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
negociacions per al millorament dels abonaments i descomptes
del servei ferroviari Avant
311-00505/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data
en què es posà en venda una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la
Via Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
311-00507/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
publicitat de la posada en venda d’una parcel·la de l’Institut Català
del Sòl a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
311-00508/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
ofertes rebudes per a adquirir una parcel·la de l’Institut Català del Sòl
a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
311-00509/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

1.25.10. Preguntes orals en comissió
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu
de venda d’una parcel·la de l’Institut Català del Sòl a la Via Trajana de
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311-00510/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el grau
de protecció oficial dels habitatges de la cooperativa Llar Unió
Catalònia a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
311-00511/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
durada de la protecció oficial dels habitatges de la cooperativa Llar
Unió Catalònia a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
311-00512/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
procediment per a assignar els habitatges de la cooperativa Llar Unió
Catalònia a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
311-00513/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
requisits per a optar als habitatges de la cooperativa Llar Unió
Catalònia a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
311-00514/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

1.25.10. Preguntes orals en comissió
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311-00515/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
motius per a posar en venda una parcel·la de l’Institut Català del Sòl
a la Via Trajana de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
311-00516/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
presumptes irregularitats comeses pel director del Servei Català de
Meteorologia en l’adjudicació de projectes
311-00608/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

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

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
previsió de sol·licitar al Govern de l’Estat l’ampliació de la bonificació
de l’autopista AP-2 entre les Borges Blanques i l’accés a la carretera
N-240
311-00613/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

1.25.10. Preguntes orals en comissió
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
problemes tècnics que justifiquen el manteniment del trànsit pesant
per la carretera N-240 entre Lleida i les Borges Blanques
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311-00614/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

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

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures per a desviar el trànsit de la carretera B-500 fora del centre
urbà de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)
311-00624/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’abast
de la proposta de nova estació d’autobusos de Lleida (Segrià)
311-00687/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’entrada
en funcionament de la nova estació d’autobusos de Lleida (Segrià)
311-00688/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

1.25.10. Preguntes orals en comissió
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
raons per les quals s’ha posposat l’entrada en funcionament de la
T-Mobilitat
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311-00690/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
tasques de reconeixement i inspecció dels vagons de Ferrocarrils de
la Generalitat per a determinar la presència d’amiant en la pintura
311-00691/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
protocol d’identificació i retirada d’amiant
311-00692/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
detecció d’amiant en instal·lacions de Ferrocarrils de la Generalitat
311-00693/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
protocol d’actuació i les mesures de salut laboral amb relació a la
presència d’amiant a Ferrocarrils de la Generalitat
311-00694/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

1.25.10. Preguntes orals en comissió
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
compliment de l’acord per a l’adquisició de vehicles de baixes
emissions
311-00737/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
l’establiment de bonificacions i incentius fiscals per a l’adquisició
de vehicles de baixes emissions
311-00738/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

1.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera
per a una plaça residencial pública o concertada de llarga estada
o permanent per a persones amb discapacitat física menors de
seixanta-cinc anys
314-01681/12
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació
314-01681/12 juntament a la 314-01682/12.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Us faig saber que hi ha 363 persones (Octubre de 2018) que han sol·licitat un ingrés en recurs residencial per a persones amb discapacitat física.
Les places residencials de llarga estada per a persones amb discapacitat física a
2018 arriben a 592 i estan distribuïdes de la següent manera:
Barcelona

Tarragona

Lleida

Pròpies (90 places)

26

30

34

Concertades (266 places)

176

26

Girona

64

Alhora, hi ha traspassades 236 places al Consorci de Serveis socials a Barcelona.
Barcelona, 19 de novembre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i lloc de
les places residencials públiques o concertades de llarga estada
o permanent per a persones amb discapacitat física menors de
seixanta-cinc anys
314-01682/12
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01681/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
educatives i de seguretat dels centres per a la protecció de la
infància
314-02064/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació
314-02064/12, conjuntament amb la de número de tramitació 314-02066/12
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Us informo que els centres residencials d’educació intensiva (CREI) disposen
d’un seguit de mesures que recull la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les
oportunitats en la infància i l’adolescència, que en el seu article 137 estableix que en
el cas d’incompliment dels deures de convivència per part dels adolescents que hi resideixen, es poden emprendre les mesures següents:
a) Amonestació.
b) Privació d’activitats quotidianes d’oci, esportives o de caràcter lúdic, tant si
són diàries, de cap de setmana o especials, o limitació horària o d’incentius, per un
període màxim de quinze dies.
c) Realització d’activitats d’interès per a la col·lectivitat en el mateix centre, per
un període màxim de quinze dies.
I en el cas d’incompliments greument perjudicials per a la convivència, la persona que té la guarda de l’infant o adolescent pot aplicar les mesures educatives correctores següents:
a) Realització d’activitats d’interès per a la col·lectivitat en el mateix centre, per
un període màxim d’un mes.
b) Privació d’activitats quotidianes d’oci, esportives o de caràcter lúdic, tant si
són diàries, de cap de setmana com especials, o limitació horària o d’incentius, per
un període màxim d’un mes.
c) Separació del grup amb privació o limitació d’incentius per un període màxim
de tres dies.
El contingut i funció de les mesures educatives correctores, segons indica l’article 142, han de tenir un contingut i una funció fonamentalment educatives. No es
1.25.15. Preguntes per escrit
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poden aplicar mesures correctores que impliquin directament o indirectament càstigs corporals, privació de l’alimentació, privació del dret de visita de la família, privació del dret a l’educació obligatòria i d’assistència al centre escolar o que atemptin
contra la dignitat de l’infant o l’adolescent.
I en l’article 143, la llei refereix la petició d’excuses i reparació dels danys: la petició d’excuses a la persona ofesa, la restitució dels béns o la reparació dels danys
poden donar lloc a la suspensió de les mesures educatives correctores sempre que
no es reiteri la conducta que es vol corregir.
Quant a l’aplicació de la mesura, la llei indica en l’article 144 el següent:
1. L’aplicació de la mesura correspon a l’educador o educadora que té al seu càrrec l’infant o l’adolescent, si es tracta d’una actuació educativa que s’aplica com a
resposta a incompliments de deures de la convivència establerts per l’article 136.
2. L’aplicació de la mesura correctora com a resposta a incompliments de deures
greument perjudicials per a la convivència establerts per l’article 138 l’ha de resoldre
el director o directora del centre mitjançant l’expedient disciplinari, en la qual s’ha
de nomenar un instructor o instructora. En tots els casos s’ha de donar audiència a
l’infractor o infractora.
Els centres residencials d’educació intensiva disposen de personal de seguretat,
atenen les característiques dels adolescents que hi resideixen.
Barcelona, 8 de novembre de 2018
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de
seguretat que s’apliquen als centres per a la protecció de la infància
314-02066/12
Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02064/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de
l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació a les pluges del 17 d’agost
de 2018 a Terrassa (Vallès Occidental)
314-02348/12
Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22626 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02348/12 us informo del següent:
L’ACA, en el marc de les seves competències, vetlla per mantenir i conservar les
lleres públiques existents dins l’àmbit del Districte de conca fluvial de Catalunya en
un estat que afavoreixi la circulació de les aigües superficials i eviti problemes per
inundacions en crescudes ordinàries i extraordinàries dels rius.
En aquest sentit, l’ACA coordina el Grup d’Avaluació Hidrometeorològica, un
dels 5 grups d’actuació encarregats d’executar les actuacions previstes en el Pla es1.25.15. Preguntes per escrit
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pecial d’emergències per inundacions (INUNCAT), que entra en funcionament en
cas de risc d’inundacions originades per riuades o desbordaments.
Quan es rep un avís de possible situació de perill per part del Servei Meteorològic de Catalunya o dels Serveis de Protecció Civil, l’ACA, sistemàticament, intensifica la supervisió sobre l’àrea afectada per la situació de risc (quan aquesta
es troba en el marc del Districte de Conca Fluvial de Catalunya). Si com a resultat
d’aquesta supervisió més intensa durant l’episodi de risc, en algun moment s’arriben a donar les condicions previstes per als avisos de prealerta o d’alerta, es genera
immediatament el tipus d’avís que correspongui al Centre de Coordinació Operativa
de Catalunya (CECAT), per a què es puguin prendre les mesures oportunes i evitar
danys a la població i als béns.
L’ACA disposa dels serveis de guàrdia, vigilància i control del medi que, entre
altres funcions, gestionen de forma ininterrompuda totes les incidències rebudes i
les afectacions del medi hídric de tot el territori català. En concret, i en relació amb
l’aiguat esdevingut el dia 17 d’agost de 2018, al qual fa referència la pregunta, el dia
27 d’agost de 2018 l’ACA va realitzar una visita de seguiment sobre el terreny, per
tal de comprovar els desperfectes produïts.
Pel que fa a intervencions en lleres, cal tenir present que, d’acord amb el que estableix l’article 28.4 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional
(PHN), correspon a les Administracions competents en matèria d’ordenació del territori i urbanisme executar les actuacions que s’hagin de dur a terme en lleres públiques situades en zones urbanes. A l’ACA, en tant que Administració hidràulica, li
correspon autoritzar les actuacions en domini públic hidràulic i en zona de policia
de lleres. Tanmateix, això no treu que l’ACA pugui col·laborar aportant l’assessorament tècnic necessari per tal que les actuacions d’aquestes Administracions competents s’adeqüin de la millor manera possible a la finalitat perseguida.
Aquesta previsió legal del PHN respon a les exigències de respecte de l’autonomia local que sanciona la Constitució i que delimita la legislació bàsica de règim
local. L’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, atribueix al municipi, com a pròpies, competències en matèria d’urbanisme i ordenació del trànsit de
vehicles i persones en vies urbanes, les quals exerceixen amb autonomia i sota el
principi de responsabilitat de l’ens local, tal i com preveu l’article 9 d’aquest mateix
cos legislatiu.
En el cas concret de Terrassa, l’ACA ha tramitat favorablement totes aquelles peticions d’autorització d’actuacions de manteniment de lleres que li han estat sol·licitades, tant per part de particulars com per part de l’Ajuntament de Terrassa.
Pel que fa a actuacions mitjançant ordres de subvenció específiques –en trams
urbans– i programes de manteniment i conservació de lleres –en trams no urbans,
en el cas de l’Ajuntament de Terrassa, fins al moment, les subvencions atorgades per
l’ACA en el marc de la Resolució TES/1899/2016, de 22 de juliol (Convocatòria de
subvencions consistents en la realització d’actuacions de conservació i manteniment
de lleres públiques en tram urbà durant els anys 2016 i 2017) són les següents:
Llera
Riera de Palau
Torrent Mitger
Riera de Palau
Riera de les Arenes

Import subvencionat (80 %)
9.512,00
9.577,60
9.605,60
9.736,00

€
€
€
€

D’altra banda, en data 3 d’agost de 2017 es va publicar en el DOGC núm. 7426,
l’Acord GOV/118/2017, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) del Districte de conca fluvial de Catalunya (en endavant, PMH). Aquest programa integra les mesures de l’àmbit hidrològic del PGRI del Districte de conca fluvial de Catalunya, que li c orrespon
1.25.15. Preguntes per escrit
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impulsar a l’ACA durant el període 2016 - 2021, donant així compliment a l’article 13.1 del Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió de riscos d’inundació (RDI), que transposa la Directiva 2007/60/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 d’octubre, relativa a l’avaluació i la gestió dels riscos d’inundació (DI).
En el marc de la Resolució TES/1486/2017, de 14 de juny (Convocatòria per a la
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens
locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana), l’ACA va resoldre atorgar una subvenció a l’Ajuntament de Terrassa, amb les característiques següents:

Actuació
150 m de mur
d’escullera al marge
esquerre a l’inici de
l’estrep del pont
de la BP-1503 (riera
de les Arenes)

Puntuació

65

Pressupost
actuació

Import
elegible

357.194,87 € 353.917,86 €

% sobre
l’import
elegible

60 %

Subvenció
atorgada

212.350,72 €

Dins el marc del PMH, l’ACA està elaborant el Programa de manteniment i conservació de lleres 2018-2019, que inclourà les actuacions a dur a terme en lleres urbanes i no urbanes, preveient un import màxim de 900.000 € per a l’exercici 2018
i de 400.000 € per al 2019. En anys successius es procedirà, d’igual manera, a impulsar nous Programes també de caràcter bianual, de forma que, a la fi del període
2017-2021, la inversió prevista haurà estat de 4,8 M€. Finalment l’import del programa per l’any 2018-2019 és de 2,5M€.
Tanmateix, en el cas de Terrassa, en tractar-se d’una llera en tram urbà, la inclusió d’actuacions en el programa de manteniment i conservació de lleres de l’any
corresponent, ha de comptar prèviament amb el compromís ferm de cofinançament
de l’Ajuntament de Terrassa.
Convé esmentar que l’Ajuntament de Terrassa no ha formulat cap petició a
l’ACA per tal d’incloure actuacions de manteniment de lleres en el Programa actual.
Addicionalment, en data 31 de juliol de 2018 s’ha formalitzat el Conveni entre
l’ACA i l’Ajuntament de Terrassa per a la promoció i execució d’actuacions a les
rieres del Palau, de les Arenes i de Rubí (CV17000301). Aquest Conveni té per objecte establir les condicions i compromisos aplicables a la concessió directa d’una
subvenció a l’Ajuntament de Terrassa per part de l’ACA, per tal de dur a terme
l’execució i el finançament de les obres de conservació i manteniment de lleres en
la riera de les Arenes –tram comprès entre el pont de Béjar i la riera de Palau–,
en la riera de Palau, en el torrent Mitger i en la riera de Rubí, així com per tal de
promoure actuacions de component més estructural en diversos punts de la riera
de les Arenes.
En virtut d’aquest Conveni, i malgrat les actuals circumstàncies de restriccions
pressupostàries, és voluntat de l’ACA i de l’Ajuntament de Terrassa d’impulsar a curt
termini les obres adients per tal de disminuir o minimitzar el risc d’inundació a les
rieres del Palau, de les Arenes i de Rubí a Terrassa.
La voluntat d’ambdues Administracions és, doncs, la de col·laborar amb l’objectiu de disminuir la vulnerabilitat de les infraestructures d’endegament, ja sigui per
esfondrament estructural o per manca de capacitat hidràulica, a fi de minimitzar el
risc que es produeixin danys en persones o béns materials en situacions d’avingudes
extraordinàries. A aquest efecte, han inclòs en les seves previsions pressupostàries
unes partides que sumen 703.527 € (400.000 € a càrrec de l’ACA i 303.527 € a càrrec de l’Ajuntament de Terrassa).
Alhora, els serveis tècnics d’ambdues Administracions han estat analitzant de
quina manera es podria destinar aquest import per tal de contribuir millor a la reducció del risc d’inundació.
1.25.15. Preguntes per escrit
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D’aquesta anàlisi n’ha resultat la conveniència de programar les cinc actuacions
següents:
1) Arrencada i trituració de vegetació en la riera de les Arenes, entre el pont de
Béjar i la riera del Palau.
2) Retirada de sediments en la riera de Palau, a l’alçada de l’av. Abat Marcet.
3) Tala i esbrossada en el torrent Mitger, la riera del Palau i la riera de Rubí.
4) Millores puntuals de l’endegament de la riera de les Arenes, entre el pont de
Sant Llorenç i el de Navarra.
5) Reparació puntual de l’endegament de la riera de les Arenes, aigües amunt de
la rotonda dels Bellots.
Aquestes actuacions responen a problemàtiques tècniques diferents: aterraments,
resguards escassos, incisió, manca de capacitat. Alhora, des del punt de vista de
l’elaboració dels documents que les han de definir, poden ésser considerades de reforma, de reparació menor o de conservació i manteniment.
Pel que fa a les intervencions que estableix la Sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, de 19 de juliol d’enguany, és una qüestió que s’ha de determinar en execució de sentència, un cop es declari la seva fermesa, atès que és
susceptible d’ésser recorreguda en cassació. De fet, els serveis jurídics de l’ACA tenen previst impugnar aquesta sentència que, a parer de l’ACA, no s’ajusta al que ha
decidit el Tribunal Suprem en relació amb la competència municipal sobre les lleres
urbanes.
El criteri de l’ACA es fonamenta en què, en àmbits urbans, la competència per
al manteniment de rieres i altres cursos fluvials és municipal, tal i com estableix
en el seu article 28.4 la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional,
que la fa recaure sobre les Administracions competents en matèria de ordenació del
territori i urbanisme.
Així doncs, d’una banda, es podran desenvolupar actuacions de manteniment de
lleres que estiguin incloses en els corresponents Programes anuals de manteniment
i conservació de lleres, sempre i quan hi hagi participació de l’Ajuntament de Terrassa. D’altra banda, si l’Ajuntament de Terrassa i/o els veïns afectats desitgen dur
a terme les actuacions sol·licitades per compte propi, l’ACA tramitarà amb la major
celeritat possible la corresponent autorització preceptiva.
En aquest sentit, i tal i com ja s’ha esmentat, en el Conveni entre l’ACA i l’Ajuntament de Terrassa per a la promoció i execució d’actuacions a les rieres del Palau,
de les Arenes i de Rubí (CV17000301) s’estableixen les obligacions que han de complir ambdós organismes per tal d’impulsar una sèrie d’actuacions de manteniment i
conservació de lleres en la riera de les Arenes –tram comprès entre el pont de Béjar
i la riera de Palau–, en la riera de Palau, en el torrent Mitger i en la riera de Rubí, i
se subscriu un compromís per tal de promoure actuacions de component més estructural en diversos punts de la riera de les Arenes.
Finalment, la relació de subvencions atorgades a l’Ajuntament de Terrassa pel
manteniment i conservació de lleres (2005-2017) han estat:
Any

Programa

Curs fluvial

Pressupost
(sense IVA)

2005

PMCLL 2004-2005

Riera de les Arenes

25.862,07 €

2007

PMCLL 2006-2007

Riera de les Arenes

50.564,00 €

2008

PMCLL 2007-2008

Riera de les Arenes (barri de Sant Llorenç)

29.500,00 €

2008

PMCLL 2007-2008

Riera de les Arenes (barri de Ca n’Anglada)

30.000,00 €

2008

PMCLL 2007-2008

Riera de Palau

25.000,00 €

2009

PMCLL 2009-2010

Riera de les Arenes (barri de Ca n’Anglada)

30.000,00 €

2009

PMCLL 2009-2010

Riera de les Arenes (barri del Xúquer)

30.000,00 €
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Pressupost
(sense IVA)

Any

Programa

Curs fluvial

2010

PMCLL 2010-2011

Torrent Can Colomer

2010

PMCLL 2010-2011

Riera de Palau

2010

PMCLL 2010-2011

Riera de Gaià

2012

PMCLL 2012-2013

Riera de Palau

2014

PMCLL 2014

Riera de Rubí

1.841,94 €

2015

PMCLL 2015

Riera de Gaià

2.322,27 €

2015

PMCLL 2015

Torrent Fondo

3.484,06 €

2015

PMCLL 2015

Torrent de Can Sales

2.171,50 €

2017

PMCLL 2016-17

Riera Palau (SV16000430)

9.512,00 €

2017

PMCLL 2016-17

Torrent Mitger (SV16000431)

9.577,60 €

2017

PMCLL 2016-17

Riera Palau (SV16000432)

9.605,60 €

2017

PMCLL 2016-17

Riera de les Arenes (SV16000433)

9.736,00 €

TOTAL pressupost manteniment de lleres Terrassa

8.468,80 €

12.375,00 €

290.020,84 €

Barcelona, 26 de novembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del
nombre de centres d’ensenyament emplaçats en mòduls prefabricats
entre els cursos 2016-2017 i 2018-2019
314-02358/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02358/12, 31402359/12 i 314-02361/12 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
El curs 2017-2018 El Departament d’Ensenyament ha posat en funcionament
un total de 6 edificis per a centres educatius que estaven ubicats totalment en mòduls provisionals. No obstant, el curs 2017-2018, per donar resposta a les necessitats d’escolarització, es van ubicar 4 centres educatius totalment en mòduls. En
conseqüència, el nombre de centres que estan ubicats totalment en mòduls provisionals ha incrementat des del 2016, però el curs 2018-2019 aquest nombre s’ha reduït
respecte al curs anterior.
El retard en la finalització de l’execució de les obres en centres educatius ha estat
produït per la combinació dels següents factors:
1. L’aplicació de l’article 155 de la Constitució per part de Govern de l’Estat ha
provocat un retard en l’inici de les licitacions. Les autoritzacions per iniciar els procediments de contractació es van signar tard i, en conseqüència, els anuncis de les
corresponents licitacions no es van poder publicar fins els mesos de juny i juliol
d’enguany.
1.25.15. Preguntes per escrit
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2. Alguns procediments de licitació van quedar deserts perquè cap empresa es
va presentar als concursos corresponents. Tot i que hi havia empreses que s’havien
inscrit en el Registre electrònic d’empreses licitadores, ens fa suposar que els terminis establerts en els concursos per l’adjudicació dels contractes per l’execució de les
obres van ocasionar, en part, aquesta situació.
3. La diversitat pluviomètrica de Catalunya fa que les precipitacions siguin irregulars d’un any a l’altre. Aquest estiu passat les precipitacions s’han distribuït
de manera intensa en determinades àrees fet que ha provocat que l’execució de les
obres que s’estaven duent a terme en aquestes zones quedessin afectades i es produís
un retard en els terminis previstos per a les corresponents finalitzacions.
La relació de centres que van iniciar la seva activitat el 14 de setembre de 2018
per tot l’exposat anteriorment, és la següent:
1. Institut Can Periquet
2. Escola Can Periquet
3. Institut Arraona
4. Institut Leonardo Da Vinci
5. Escola La Mirada
6. Institut Les Aymerigues
7. Institut Manresa Sis
8. Institut de Centelles
9. Institut Puigvert
10. Institut Viladomat
11. Institut Ca L’Arnús
Barcelona, 23 de novembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard de
l’entrada en funcionament de diversos centres educatius en l’inici
del curs 2018-2019
314-02359/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02358/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afirmació del
conseller d’Ensenyament que el retard de l’entrada en funcionament
d’alguns centres educatius ha estat per les pluges de les últimes
setmanes
314-02361/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02358/12.

1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat
del cartell de la Diada amb el primer paràgraf de l’article 4 de la Llei
18/2000
314-02362/12
Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02362/12 fins a
la 314-02366/12, us informo del següent:
La campanya institucional de la Diada del 2018 és del tot compatible amb la Llei
18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional i que recull els objectius de promoure i defensar els valors cívics i democràtics de la societat
a la que es dirigeix. Alhora, la creativitat publicitària està intrínsecament vinculada
amb la pròpia llibertat creativa i artística.
Segons l’esmentada Llei, la publicitat institucional ha de difondre missatges que
contribueixin a implicar els ciutadans i les ciutadanes en el procés de construcció
d’una societat avançada des del punt de vista del seu progrés i que contempla la seva
consciència cívica. Creiem en aquest sentit que la campanya que ens ocupa està en
sintonia amb aquests preceptes des d’un posicionament cívic i democràtic de defensa de la recuperació d’unes llibertats recuperades el 1979 –principi d’Autonomia
política recollit en l’Estatut– i que van quedar interrompudes amb l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució espanyola des del 27 d’octubre 2017 fins el 2 de juny
de 2018.
Així mateix, considerem que la campanya té clarament implícita en el seu missatge l’ús de la Senyera com la bandera de tots i totes les catalanes, tal i com recull
l’Estatut, en una voluntat clarament cohesiva i integradora del conjunt de la societat
catalana.
És així com es va executar l’encàrrec d’acord amb la temàtica de la Diada: la
llibertat d’expressió i la recuperació de les institucions després de l’aplicació de l’esmentat article 155.
Barcelona, 26 de novembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del
cartell de la Diada amb l’article 4.a de la Llei 18/2000
314-02363/12
Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02362/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del
cartell de la Diada amb l’article 4.c de la Llei 18/2000
314-02364/12
Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02362/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del
cartell de la Diada amb l’article 4.d de la Llei 18/2000
314-02365/12
Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02362/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del
cartell de la Diada amb l’article 4.l de la Llei 18/2000
314-02366/12
Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02362/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris
de les estacions d’accés a les terminals 1 i 2 de l’aeroport de
Barcelona - el Prat de la línia 9 del metro del febrer del 2016 ençà
314-02379/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02379/12 us adjunto un quadre resum amb les dades sol·licitades.
Barcelona, 30 de novembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat del
símbol polític de la pàgina 155 de l’agenda escolar de la Garrotxa
del curs 2018-2019
314-02407/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02407/12,
314-02408/12, 314-02409/12, 314-02410/12 i 314-02411/12 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa edita cada curs escolar una
agenda escolar per als centres d’educació primària i secundària de la comarca, i
l’Institut Municipal d’Educació d’Olot (IME) la distribueix.
L’Agenda es va distribuir a un total de 1222 alumnes.
El Departament d’Ensenyament no disposa de la informació corresponent al cost
total del tiratge de l’agenda perquè ni l’ha editat ni l’ha distribuït.
Tan bon punt el personal dels centres educatius van conèixer l’existència del llaç
groc a la pàgina 155 de les agendes, van procedir a recollir-les i les van retornar
sense el llaç. No es va fer un segon tiratge.
Barcelona, 26 de novembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet que
aparegui un símbol polític a la pàgina 155 de l’agenda escolar de la
Garrotxa del curs 2018-2019 és la manera de vetllar per la neutralitat
partidista en el sistema educatiu
314-02408/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02407/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet que
aparegui un símbol polític a la pàgina 155 de l’agenda escolar de
la Garrotxa del curs 2018-2019 dona la raó a les sospites d’intent
d’adoctrinament en el sistema educatiu
314-02409/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02407/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
que van rebre l’agenda escolar de la Garrotxa per al curs 2018-2019 i
sobre el cost del tiratge de l’agenda
314-02410/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02407/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de
l’agenda escolar de la Garrotxa del curs 2018-2019 i si n’han fet de
noves
314-02411/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02407/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels
quals el quadernet informatiu de l’Escola Marià Fortuny, de Reus
(Baix Camp), del curs 2017-2018 obvia una de les llengües oficials i
tracta l’espanyol com una llengua estrangera
314-02412/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22870 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02412/12 i 31402413/12 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
1.25.15. Preguntes per escrit

38

BOPC 219
7 de desembre de 2018

conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
El centre educatiu Marià Fortuny de Reus és un centre de màxima complexitat
que escolaritza a un gran nombre d’alumnat d’origen magrebí de famílies, que, en
ocasions, no entenen cap de les llengües oficials de Catalunya.
Des del centre educatiu Marià Fortuny es va fer públic un comunicat on es demanava disculpes pel malentès i s’informava de la correcció immediata del document en qüestió.
La Inspecció d’educació del Departament d’Ensenyament no ha rebut mai cap
queixa de cap família per no haver estat atesa en qualsevol de les llengües oficials
a Catalunya.
Barcelona, 26 de novembre de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels
quals no vetlla perquè les famílies puguin fer les reunions a l’Escola
Marià Fortuny, de Reus (Baix Camp), en qualsevol de les llengües
oficials
314-02413/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22870 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02412/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’inspeccions de treball a les granges d’Osona entre el 2014 i el 2017
314-02438/12
Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-02438/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02439/12,
314-02440/12, 314-02441/12, 314-02442/12, 314-02443/12, 314-02444/12 i 31402445/12.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Us faig saber que sobre el nombre d’inspeccions de treball fetes a les granges de
diverses comarques catalanes en el període 2014-2017, us adjuntem el número d’expedients d’inspecció que s’han finalitzat en el període 2014-2017, per demarcacions,
amb indicació dels municipis on es localitzen, corresponents al sector d’activitat
explotacions porcines (CCAE 0146). d’acord amb l’article 17 Llei 23/2015, de 21
de juliol, ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de col·laboració
1.25.15. Preguntes per escrit

39

BOPC 219
7 de desembre de 2018

entre les administracions, en relació amb l’article 10.2 de la llei esmentada, el qual
estableix el deure de secret i a no revelar dades, informes o antecedents que es puguin haver tingut coneixement en l’exercici de les funcions de la Inspecció, tret de
les excepcions que concretament recull la Llei esmentada.
Total inspeccions per demarcació i municipi
Demarcació
Barcelona

Girona

Lleida
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Total
20

12

130

Municipi

Total

Barcelona

1

Caldes de Montbui

1

Gurb

1

Manlleu
Masies de Voltrega (Les)

1
4

Navas
Roda de Ter

1
1

Sant Boi de Lluçanès

1

Sant Celoni

1

Sant Marti Sesgueioles
Santa Maria de Corco

2
1

Tavertet
Tordera

1
3

Vic

1

Cabanelles

1

Campllong

1

Espolla

1

Figueres

1

Fornells de la Selva

2

Rabos d’Emporda

1

Sant Marti de Llemena

2

Vilamalla

2

Vilobi d’Onyar

1

Agramunt

6

Aitona

3

Albesa
Alcarras

2
9

Alcoletge
Algerri

2
3

Almacelles
Almenar

13
5

Arbeca
Artesa de Segre
Balaguer
Bell-Lloc d’Urgell
Biosca
Borges Blanques (Les)
Castello de Farfanya
Cervera
Clariana de Cardener
Colldelrat
Figuerola d’Orcau
Foradada
Juneda
Lleida
Llorda
Olius
Osso de Sio

2
7
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
2
8
1
1
1
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Total inspeccions per demarcació i municipi
Demarcació

Total

Total

Municipi

Total

Pinell
Ponts
Puiggros
Puigverd d’Agramunt
Puigverd de Lleida
Sant Guim de Freixenet
Sant Marti de Malda (capital)
Sarroca de Lleida
Seros
Soleras (El)
Solsona
Soses
Termens
Torregrossa
Torrelameu
Torres de Segre
Tremp
Vilanova de la Barca
Vilanova de Meia

2
1
1
14
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
4
6
2

Vilanova de Segria

3

162

Barcelona, 12 de novembre de 2018.
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’inspeccions de treball a les granges del Pla d’Urgell entre el 2014
i el 2017
314-02439/12
Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02438/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’inspeccions de treball a les granges de la Segarra entre el 2014
i el 2017
314-02440/12
Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02438/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’inspeccions de treball a les granges del Bages entre el 2014
i el 2017
314-02441/12
Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02438/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’inspeccions de treball a les granges de la Selva entre el 2014
i el 2017
314-02442/12
Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02438/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’inspeccions de treball a les granges de la Garrotxa entre el 2014
i el 2017
314-02443/12
Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02438/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’inspeccions de treball a les granges del Gironès entre el 2014
i el 2017
314-02444/12
Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02438/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’inspeccions de treball a les granges de l’Alt Empordà entre el 2014
i el 2017
314-02445/12
Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02438/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment
interanual de la desocupació a Lleida
314-02480/12
Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació
314-02480/12, conjuntament amb les de número de tramitació 314-02481/12, 31402482/12, 314-02484/12 i 314-02485/12.
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Us faig saber que el conjunt de les polítiques actives estan enfocades tant a una
millora de l’ocupabilitat de les persones com a la creació directa i indirecta de llocs
de treball, destacant en aquest segon objectiu les mesures de foment de l’ocupació i
els programes de desenvolupament local. La majoria de serveis i programes d’ocupació contemplen el principi d’equilibri territorial i l’ajustament a les necessitats del
territori, amb una atenció especial a la taxa d’atur.
Abans de la programació anual de les polítiques actives s’analitza la realitat del
mercat de treball, i en base a aquesta anàlisi es defineix la distribució del pressupost i l’adaptació de serveis i programes a col·lectius i territoris. En aquest sentit les
polítiques de desenvolupament local tenen un important paper per compensar els
desequilibris.
Des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC– per al període de 20172018 és va fer una inversió en programes de polítiques actives per a l’ocupació1
–PAO– a Catalunya per import de 287.464.279,44 euros, dels quals 17.854.743€ es
van invertir a la demarcació de Lleida (6,2 % del total invertit a Catalunya), beneficiant-se directament un total de 18.891 persones. De la programació del 2017, el
SOC va destinar 2.785.528 euros a programes de desenvolupament local i foment de
la contractació en la demarcació de Lleida.
La previsió d’inversió en polítiques actives d’ocupació a tot Catalunya per al 2018
és de 342.991.699 euros.
Pel que fa als programes de foment de l’economia social, cal comunicar que s’ha
creat un Ateneu Cooperatiu a Lleida, impulsat per 5 entitats del territori. Durant els
primer mesos de funcionament han participat 1.292 persones en les diverses accions
1. Es contemplen únicament els programes de PAO que gestiona el SOC directament a través de

les entitats que hi col·laboren.
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de foment, s’ha aconseguit crear una cooperativa, i s’han inserit 5 persones en empreses de l’economia social gràcies a l’acompanyament de l’Ateneu.
Pel que fa als programes de foment del treball autònom, del total de participants,
90 provenen de la província de Lleida. Alhora, del Programa ajuts autoocupació joves inscrits al registre de Garantia Juvenil any 2017-2018: 32 joves de la demarcació
de Lleida han rebut subvenció de 9.100 euros, 19 dones i 13 homes.
També, volem afegir que des del Departament de Vicepresidència i Economia
i Hisenda són molt conscients que el territori de Lleida, el Pirineu i Aran acumula
una davallada demogràfica i de renta per càpita superior a la mitjana que dificulta el
seu creixement econòmic i social.
Les dades d’atur que ofereix el Ministeri de Treball són dades que preocupen
al Govern, ja que precisament un dels eixos programàtics del Pla de Govern de la
XI Legislatura és, precisament, aconseguir que Catalunya sigui un país amb més i
millor feina.
Concretament, s’han previst determinades actuacions que de ben segur tindran
un impacte positiu en la tendència de l’evolució de les dades d’atur a Lleida, el Pirineu i Aran, i que consisteixen, resumidament, en les següents:
– Desplegar la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i
del Servei d’Ocupació de Catalunya.
– Simplificar les convocatòries del SOC des d’una perspectiva integradora; desplegar el Programa de la Garantia Juvenil.
– Consolidar el Programa de Grans Actius, per a majors de 45 anys.
– Aprovar el nou pla de treball del programa ARACOOP.
– Consolidar els programes de suport al treball autònom.
– Desplegar el III Pla de govern i seguretat laboral 2015-2020.
– Garantir un sistema d’inspecció laboral proper i accessible.
– Desenvolupar un model d’integració laboral i de suport a la vida independent
de les persones amb discapacitat.
– Desenvolupar el Pla de modernització dels Centres Especials de Treball (CET).
– Establir un pacte de compromís amb els agents socials i econòmics per adoptar
un salari mínim d’acord amb els estàndards de la carta social europea.
Els indicadors de seguiment que permetran al Govern analitzar el grau d’implementació d’aquestes actuacions són precisament la taxa d’atur, la taxa d’ocupació, la
taxa d’atur juvenil i el nombre d’empreses amb programes d’RSC.
Per exemple, el desplegament del Programa de la Garantia Juvenil, destinat a
joves menors de 30 anys, permetrà reduir la taxa d’atur juvenil, que en el segon trimestre de 2018 s’ha situat en un 22,3% a la franja d’edat dels 20 als 24 anys a Lleida.
Així mateix, el Pla de modernització dels Centres Especials de Treball contribuirà a la millora de les xifres esmentades ja que afectarà als centres de Lleida Acudam, Alba Serveis, AMISOL, Casa Nostra Fundació i CET L’Olivera.
Si bé per poder fer un balanç més acurat convé esperar a finals d’any per tal de
disposar de les dades anuals de l’evolució de les taxes d’atur i del nivell de renda per
càpita d’aquests territoris, el Govern es compromet a seguir atentament els indicadors enunciats per tal d’assegurar-se que les actuacions previstes s’estan desenvolupant i estan tenint un impacte positiu a Lleida, el Pirineu i Aran.
Barcelona, 19 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 els motius de
l’increment interanual de la desocupació a Lleida
314-02481/12
Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02480/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions de
desenvolupament econòmic previstes per a compensar l’increment
de la desocupació a Lleida
314-02482/12
Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02480/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la davallada
demogràfica i de renda per càpita als territoris de Lleida, el Pirineu
i Aran
314-02484/12
Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02480/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls dels sectors
estratègics de les comarques rurals
314-02485/12
Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02480/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre màxim de
dies seguits que una persona pot passar en règim d’aïllament en una
presó
314-02496/12
Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02496/12 us informo del següent:
En primer lloc cal puntualitzar que l’aïllament no és un règim de vida ni un tipus
de classificació penitenciària. L’aïllament en un centre penitenciari es pot imposar
per dos motius:
– Com a sanció per la comissió d’una falta molt greu: l’aïllament no pot durar
més de 14 dies. En el cas de la comissió de dues o més faltes en el mateix expedient
disciplinari, el temps màxim de compliment no pot excedir mai del triple del temps
corresponent a la sanció més greu, ni de quaranta-dos dies consecutius. En el supòsit de compliment successiu de sancions d’aïllament en cel·la que superin els catorze
dies d’aïllament, ha de ser el Jutge de Vigilància Penitenciària qui aprovi aquestes
mesures.
– Com a mesura coercitiva provisional: l’aïllament provisional és un mitjà coercitiu regulat a l’article 72 del Reglament penitenciari (RP) que només s’ha d’aplicar
quan no hi hagi una altra mitjà més adequat i que ha de durar el temps estrictament
necessari. La persona aïllada ha de ser visitat diàriament, com a mínim, pel metge.
Cal distingir, per tant, entre l’aïllament i el règim de vida penitenciària en tercer
grau o règim tancat, definit a l’article 9 i 10 de la Llei Orgànica General Penitenciària (LOGP) i regulat als articles 73 a 98 del RP.
Els règims de vida penitenciària són el conjunt de normes o mesures que cerquen
la consecució d’una convivència ordenada i pacífica que permeti d’assolir l’ambient
adequat per a l’èxit del tractament i la retenció i custòdia dels interns.
A l’article 74 del RP s’estableixen els tipus de règim de vida, que són els següents:
1. El règim ordinari: s’aplica als penats classificat en segon grau, als penats sense
classificar i als detinguts i presos.
2. El règim obert: s’aplica als penats classificats en tercer grau que poden continuar el seu tractament en règim de semi llibertat.
3. El règim de vida tancat: s’aplica als penats classificats en primer grau per la
seva perillositat extrema o inadaptació manifesta als règims ordinari i obert i als
preventius en els quals concorrin circumstàncies idèntiques. El règim tancat es caracteritza per una limitació de les activitats en comú dels interns i per un control i
una vigilància més gran sobre ells. La permanència dels interns en aquesta situació
és durant el temps necessari fins que desapareguin o disminueixin les raons o les
circumstàncies que en van determinar l’ingrés.
Barcelona, 26 de novembre 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació de les
recomanacions dels organismes internacionals com el Protocol
d’Istanbul o el Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides
314-02497/12
Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22857 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02497/12 us informo del següent:
La normativa aplicable al règim de vida tancat, la Llei Orgànica General Penitenciària (LOGP) i el Reglament Penitenciari (RP), és d’àmbit estatal. Per aquest
motiu, qualsevol modificació o reforma incumbeix a les Corts Generals i al Govern
de l’Estat.
La Direcció General de Serveis Penitenciaris, amb l’objectiu de modular l’aplicació del règim tancat i adaptar a la normativa existent, va aprovar el passat dia 3 d’agost
la Circular 2/2017 «del règim tancat en els centres penitenciaris de Catalunya.»
Barcelona, 26 de novembre 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les
quals no es van seguir els consells dels organismes internacionals
en el tancament en règim d’aïllament d’una interna del Centre
Penitenciari Brians I
314-02498/12
Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02498/12 us informo del següent:
La Direcció General de Serveis Penitenciaris va resoldre aplicar l’article 10 de la
Llei Orgànica General Penitenciària (LOGP) en la modalitat de vida en règim tancat
previst pels articles 91.2 i 94, programa curt, del Reglament penitenciari a la interna
Gina Katherina Gómez Gutiérrez. Aquesta resolució va venir motivada per la seva
inadaptació al règim ordinari que va mostrar des del seu ingrés a presó. Manifestava importants problemes conductuals (baralles, agressions i coaccions, sostraccions
d’efectes, consum d’estupefaents, desobediència) que van derivar en la incoació de
nombrosos expedients disciplinaris. Concretament, va ser sancionada per la comissió de deu faltes molt greus, nou faltes greus i una de lleu.
A banda de les múltiples faltes que havia comès, el motiu principal de l’aplicació
de l’art. 10 LOGP, va ser un intent d’evasió que la interna va protagonitzar mentre
estava ingressada al mòdul penitenciari de l’Hospital de Santa Maria de Lleida.
Barcelona, 26 de novembre de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes per a
no renovar el contracte de serveis amb l’agència de qualificació
Standard & Poor’s
314-02543/12
Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02543/12 i 31402544/12 us informo del següent:
La no renovació, aquest any 2018, del contracte amb l’agència de ràting Standard
and Poor’s (S&P) respon a la voluntat del Govern de racionalitzar la despesa i optimitzar els recursos públics.
La Generalitat manté els contractes amb les agències de ràting DBRS, Fitch i
Moody’s, de manera que continua comptant amb les seves qualificacions creditícies.
Així, els inversors segueixen disposant de diverses opinions per a la gestió de la seva
cartera de deute de la Generalitat. També poden trobar informació actualitzada sobre l’economia de Catalunya, l’execució pressupostària i les finances de la Generalitat, així com el deute, a la pàgina web: http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/relacio-amb-inversors/
Aquesta decisió s’emmarca en la pràctica d’alguns emissors sobirans de reduir el
nombre d’agències de ràting contractades, com és el cas del Reino de España, que
des de principis d’any només manté el contracte amb la canadenca DBRS.
Barcelona, 27 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’afectació en
els serveis de qualificació contractats per la Generalitat de la no
renovació del contracte de serveis amb Standard & Poor’s
314-02544/12
Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02543/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció
i entrada en servei d’un tercer centre d’atenció primària a
Castelldefels (Baix Llobregat)
314-02622/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02622/12 de
314-02623/12 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.
Pel que fa a la construcció i entrada en servei d’un tercer centre d’atenció primària (CAP) a Castelldefels, en aquests moments es troba pendent d’aprovació el pla
funcional corresponent a l’espera de consensuar, amb l’Ajuntament de Castelldefels
i els agents implicats, els serveis del futur equipament en el marc de la nova organització de les àrees bàsiques de salut (ABS) del municipi.
Paral·lelament, també s’està tramitant una modificació del planejament per dotar
de més sostre edificable el solar on s’ubicarà el centre.
Es preveu aprovar aquestes dues actuacions en el decurs de l’any 2019. Una vegada se’n disposi, es podrà iniciar la licitació i la redacció del projecte en un termini
estimat de 12-15 mesos.
El següent pas serà la licitació i execució de l’obra, en un termini de temps aproximat de 24 mesos.
Enllestida la construcció, es finalitzaria el projecte amb la fase d’equipament de
l’edifici en un període de temps estimat de 6 mesos.
Barcelona, 23 de novembre de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
Per delegació (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC núm. 7717, de
2.10.2018)
Laura Pelay i Bargalló, secretària general

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis que es
preveu oferir en el tercer centre d’atenció primària de Castelldefels
(Baix Llobregat)
314-02623/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02622/12.

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades oficials de
la retirada de fons públics de les entitats financeres
314-02666/12
Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02666/12 us informo del següent:
Des del Govern es fa un seguiment habitual de l’evolució del volum de dipòsits
del sector privat i públic a Catalunya. Les dades es presenten a l’apartat «Àmbits
monetari, financer i borsari» de la publicació trimestral del Departament titulada
Nota de Conjuntura Econòmica. Les dades presentades en aquesta publicació provenen del Banc d’Espanya. Aquesta entitat proporciona informació trimestral sobre
els dipòsits de les entitats de crèdit i els EFC (establiments financers de crèdit). Les
dades –publicades al març, juny, setembre i desembre de cada any– permeten veure
l’evolució trimestral del volum de dipòsits que les administracions públiques tenen
a Catalunya. La informació publicada, però, té dues limitacions que fan que no es
pugui determinar la quantitat total de fons públics retirats de les entitats financeres.
D’una banda, es tracta de dades agregades disponibles per trimestre. Només els propis bancs disposarien d’aquesta informació detallada. D’altra banda, les dades del
Banc d’Espanya no permeten veure de forma desagregada els dipòsits de les diferents administracions públiques. Això significa que no es pot veure quina part dels
dipòsits correspon a l’Administració Central i quina a la resta d’administracions
(Generalitat, ajuntaments, etc.).
Barcelona, 26 de novembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del programa
informàtic e-Spriu
314-02676/12
Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02676/12 fins a
la 314-02680/12 us informo del següent:
El cost del software del programa e-Spriu és, a octubre de 2018, de 9.968.000 €
(IVA inclòs) dels quals 1.633.608,74 € corresponen a les llicències del producte SAP
TR&M.
Pel que fa als costos de la plataforma de hardware, s’han de tenir en compte dues
qüestions fonamentals:
1. El nou sistema conviu amb l’anterior i comparteixen un elevat nombre de recursos de hardware.
2. L’arquitectura dels sistemes combinen modalitats en mode housing, hosting de
serveis dedicats, i serveis al núvol privat de Generalitat. Tot això combinant modalitats de CAPEX i OPEX.
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Aplicant els conceptes anteriors, els costos anuals per prestació de serveis de
CPD (hardware, administració i llicencies) dedicats a e-Spriu per l’actual exercici
2018, és d’1.747.487,85 €.
Actualment, en el sistema e-Spriu es gestionen i recapten els següents tributs:
– Impost sobre begudes ensucrades envasades.
– Impost sobre estades en establiments turístics.
– Impost sobre el Patrimoni.
– Impost sobre grans establiments comercials.
Es troba actualment en desenvolupament la implantació dels següents tributs:
– Impost sobre actius no productius.
– Impost sobre estades en establiments turístics, variant per assistents en la recaptació.
– Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
Val a dir que e-Spriu, com aplicatiu expert en la gestió de tributs periòdics i massius no substitueix inicialment G@udi, sinó que el complementa, atès que aquest
és un sistema especialitzat en impostos aperiòdics, especialment els tributs cedits i
certs tributs propis.
La implantació d’e-Spriu es va planificar i s’està desenvolupant en dues fases diferenciades. Es preveu que s’incorporin inicialment al sistema e-Spriu els impostos
propis de nova generació o amb modificacions significatives aprovats pel Parlament
de Catalunya i, a continuació i de forma progressiva es migraran els tributs que es
gestionen en l’actual sistema G@udi. És per això que, durant uns anys, de la mateixa
manera que qualsevol organització pública o privada, conviuran ambdós sistemes,
situant-se la previsió de tancament de G@udi per a l’exercici 2022.
En relació amb el cost de manteniment anual previst per a l’any 2018 del sistema
G@udi és de 7.026.103 € (IVA inclòs), incloent tant el manteniment de maquinari,
administració i llicències (4.871.677 €) com el cost de programari (2.154.426 €), que
per tractar-se d’un desenvolupament a mida no comporta cost de llicències.
Cal tenir en compte que sobre aquest entorn s’ha construït la gestió de la recaptació en via executiva, que ha permès gestionar un total de més d’un milió de deutes
a dia d’avui.
Barcelona, 26 de novembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del
maquinari per al programa informàtic e-Spriu
314-02677/12
Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02676/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els impostos
gestionats amb el programa informàtic e-Spriu
314-02678/12
Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02676/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la migració al
programa informàtic e-Spriu
314-02679/12
Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02676/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del
manteniment del programa informàtic Gaudí
314-02680/12
Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 22902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02676/12.
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25.

Preguntes al Govern

2.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge a l’Hospitalet
de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de
Gramenet
311-00149/12
RETIRADA

Retirada: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs.
Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge al Baix Llobregat
311-00150/12
RETIRADA

Retirada: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs.
Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge a les províncies de
Tarragona, Lleida i Girona
311-00151/12
RETIRADA

Retirada: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs.
Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
pressupost destinat a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00326/12
RETIRADA
Reg. 22874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

Retirada: GP Cs.
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311-00327/12
RETIRADA
Reg. 22875 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
pronòstic dels resultats de la lluita contra la vespa asiàtica
311-00328/12
RETIRADA
Reg. 22876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
terminis de la col·laboració amb altres administracions i ens per a
lluitar contra la vespa asiàtica
311-00329/12
RETIRADA
Reg. 22877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
cooperació amb els propietaris d’explotacions agràries, fructícoles
i apícoles per a lluitar contra la vespa asiàtica
311-00330/12
RETIRADA
Reg. 22878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si ha
elaborat cap estudi per a la modificació de l’accés a l’Hospital de
Terrassa (Vallès Occidental) des de la carretera N-150
311-00400/12
RETIRADA
Reg. 22873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

Retirada: GP Cs.
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311-00421/12
RETIRADA
Reg. 22879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost
de la pòlissa d’assegurança subscrita per a indemnitzar els ramaders
i els apicultors dels atacs d’os bru el 2017
311-00422/12
RETIRADA
Reg. 22880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
construcció d’una estació de tren al polígon industrial de la Llana,
a Rubí (Vallès Occidental)
311-00429/12
RETIRADA
Reg. 22872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

Retirada: GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada
Aeroport T2 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant
els dos primers anys de funcionament
311-00486/12
RETIRADA

Retirada: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs.
Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada
Aeroport T1 durant els dos primers anys de funcionament
311-00487/12
RETIRADA

Retirada: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs.
Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.
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311-00488/12
RETIRADA

Retirada: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs.
Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada
Aeroport T2 durant els dos primers anys de funcionament
311-00489/12
RETIRADA

Retirada: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs.
Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada
Aeroport T2 durant els dos primers anys de funcionament
311-00490/12
RETIRADA

Retirada: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs.
Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada
Aeroport T1 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport
durant els dos primers anys de funcionament
311-00491/12
RETIRADA

Retirada: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs.
Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada
Aeroport T1 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport
durant els dos primers anys de funcionament
311-00492/12
RETIRADA

Retirada: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs.
Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.
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311-00493/12
RETIRADA

Retirada: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs.
Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada
Aeroport T2 amb el títol de transport T-10 Treballador Aeroport
durant els dos primers anys de funcionament
311-00494/12
RETIRADA

Retirada: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs.
Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada
Aeroport T1 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant
els dos primers anys de funcionament
311-00495/12
RETIRADA

Retirada: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs.
Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de viatgers que han sortit de la línia 9 del metro a la parada
Aeroport T1 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant
els dos primers anys de funcionament
311-00496/12
RETIRADA

Retirada: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs.
Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de viatgers que han accedit a la línia 9 del metro a la parada
Aeroport T2 amb el títol de transport Bitllet senzill Aeroport durant
els dos primers anys de funcionament
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311-00497/12
RETIRADA

Retirada: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs.
Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures adoptades i previstes per a gestionar el problema d’acreció
crònica de la platja de Sa Riera a Begur (Baix Empordà)
311-00556/12
RETIRADA

Retirada: David Bertran Román, del GP Cs.
Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
accions desenvolupades per a protegir el litoral de projectes
urbanístics de construcció d’habitatges de segona residència i
d’hotels
311-00588/12
RETIRADA

Retirada: David Cid Colomer, del GP CatECP.
Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
acords adoptats en la reunió de la Comissió Mixta Generalitat Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a detectar habitatges
buits
311-00665/12
RETIRADA

Retirada: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs.
Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
calendari previst per a desenvolupar l’experiència pilot per a detectar
habitatges buits a l’Hospitalet de Llobregat
311-00666/12
RETIRADA

Retirada: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs.
Sessió 8 de la Comissió de Territori, tinguda el 28.11.2018, DSPC-C 121.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
previsió d’actuacions amb relació a l’os Goiat
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311-00689/12
RETIRADA
Reg. 22881 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 28.11.2018

Retirada: GP Cs.
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3.

Tramitacions en curs

3.25.

Preguntes al Govern

3.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
campanyes com ara la de l’Assemblea Nacional Catalana sobre
consum estratègic
311-00746/12
ANUNCI: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS
Reg. 21951 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
29.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En relación a la campaña de señalamiento de empresas anunciada por la autodenominada Assemblea (ANC) el pasado 8 de noviembre de 2018 con el título «Consumo 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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00747/12
ANUNCI: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS
Reg. 21952 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
29.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En relación a la campaña de señalamiento de empresas anunciada por la autodenominada Assemblea (ANC) el pasado 8 de noviembre de 2018 con el título «Consumo estratégico».
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué opinión tiene el Govern sobre los efectos negativos que provoca esta campaña 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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
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311-00748/12
ANUNCI: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS
Reg. 21953 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
29.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En relación a la campaña de señalamiento de empresas anunciada por la auto
denominada Assemblea (ANC) el pasado 8 de noviembre de 2018 con el título
«Consumo 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 empleo, 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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures i les accions previstes per a impedir que determinats
col·lectius separatistes organitzin campanyes d’assenyalament
d’empreses i consumidors
311-00749/12
ANUNCI: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS
Reg. 21954 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
29.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

María Luz Guilarte Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En relación a la campaña de señalamiento de empresas anunciada por la autodenominada Assemblea (ANC) el pasado 8 de noviembre de 2018 con el título «Consumo estratégico».
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué medidas y acciones piensa llevar a cabo el Govern para impedir que determinados 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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
les dades del portal de la transparència del Servei Català de la
Salut amb relació a la llista d’espera per a fer-se una tomografia
computada a l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
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311-00750/12
ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 22160 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Segons el portal de transparència del CatSalut al setembre del 2018, l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus té 19 pacients en llista d’espera d’un TAC, amb
34 dies d’espera dels pacients pendents de prova (temps mitjà) i 1.274 proves realitzades al centre des del gener.
La mateixa pàgina web informava que al mes previ, l’agost del 2018, l’Hospital
Universitari Sant Joan de Reus tenia 383 pacients en llista d’espera d’un TAC, amb
297 dies d’espera dels pacients pendents de prova (temps mitjà) i 1.161 proves realitzades al centre des del gener.
És a dir, han realitzat segons les seves dades 113 proves TAC, però han reduït
364 pacients.
– Ens poden explicar què ha succeït?
Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
coneixement per part de la Universitat de Barcelona del possible
boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari de la Llei de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa
311-00752/12
ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 22716 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
29.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En relación a un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona,
en concreto el Congreso sobre el XX Aniversario de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, celebrado el jueves 15 de noviembre de 2018, en el que participaba el magistrado del Tribunal Supremo Don Jesús Cudero entre los ponentes, y
que era un acto organizado por el Departamento de Derecho Administrativo de la
propia Universidad de Barcelona, en el que había inscritos cientos de personas como
asistentes, y al que acudieron decenas de radicales a intentar boicotearlo.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
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– ¿Tenía constancia la Universidad del boicot que se iba a realizar?
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Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2018
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
coneixement per part del Departament d’Interior del possible boicot
al Congrés sobre el XXè Aniversari de la Llei de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa
311-00753/12
ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 22717 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
29.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En relación a un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona,
en concreto el Congreso sobre el XX Aniversario de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, celebrado el jueves 15 de noviembre de 2018, en el que participaba el magistrado del Tribunal Supremo Don Jesús Cudero entre los ponentes, y
que era un acto organizado por el Departamento de Derecho Administrativo de la
propia Universidad de Barcelona, en el que había inscritos cientos de personas como
asistentes, y al que acudieron decenas de radicales a intentar boicotearlo.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Tenía constancia la Consellería d’Interior que iba a realizarse dicho boicot?
Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2018
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
accions per a evitar el boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari de
la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
311-00754/12
ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 22718 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
29.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En relación a un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona,
en concreto el Congreso sobre el XX Aniversario de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, celebrado el jueves 15 de noviembre de 2018, en el que participaba el magistrado del Tribunal Supremo Don Jesús Cudero entre los ponentes, y
que era un acto organizado por el Departamento de Derecho Administrativo de la
propia Universidad de Barcelona, en el que había inscritos cientos de personas como
asistentes, y al que acudieron decenas de radicales a intentar boicotearlo.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué se hizo exactamente para evitar dicho boicot?
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Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2018
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si hi va
haver alguna intervenció policial en el boicot al Congrés sobre el XXè
Aniversari de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
311-00755/12
ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 22719 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
29.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En relación a un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona,
en concreto el Congreso sobre el XX Aniversario de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, celebrado el jueves 15 de noviembre de 2018, en el que participaba el magistrado del Tribunal Supremo Don Jesús Cudero entre los ponentes, y
que era un acto organizado por el Departamento de Derecho Administrativo de la
propia Universidad de Barcelona, en el que había inscritos cientos de personas como
asistentes, y al que acudieron decenas de radicales a intentar boicotearlo.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Hubo algún tipo de intervención policial?
Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2018
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari de la Llei de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa a la Universitat de Barcelona
311-00756/12
ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 22720 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement,
29.11.2018

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement

Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
En relación a un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona,
en concreto el Congreso sobre el XX Aniversario de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, celebrado el jueves 15 de noviembre de 2018, en el que participaba el magistrado del Tribunal Supremo Don Jesús Cudero entre los ponentes, y
que era un acto organizado por el Departamento de Derecho Administrativo de la
propia Universidad de Barcelona, en el que había inscritos cientos de personas como
asistentes, y al que acudieron decenas de radicales a intentar boicotearlo.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál es la valoración del Govern de este tipo de actuaciones dentro de la Universidad?
Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2018
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
criteris assistencials i econòmics per a suprimir el servei de pediatria
del CAP Vallès Oriental, de Granollers
311-00772/12
ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS
Reg. 22967 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut

Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en
comisión.
En relación a la supresión del servicio de pediatría del Centre d’Atenció Primària
Vallès Oriental de Granollers.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Criterios asistenciales y económicos que han sustentado la supresión del servicio de pediatría del CAP.
Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de visites que es van fer el 2017 al servei de pediatria del
CAP Vallès Oriental i el CAP Sant Miquel, de Granollers
311-00773/12
ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS
Reg. 22968 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut

Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en
comisión.
En relación a la supresión del servicio de pediatría del Centre d’Atenció Primària
Vallès Oriental de Granollers.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Número de visitas realizadas en el CAP Vallès Oriental y en el CAP Sant Miquel por parte del servicio de pediatría en el año 2017, desglosadas por diagnósticos.
Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de pacients atesos el 2017 al servei de pediatria del CAP
Vallès Oriental i el CAP Sant Miquel, de Granollers
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311-00774/12
ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS
Reg. 22969 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut

Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en
comisión.
En relación a la supresión del servicio de pediatría del Centre d’Atenció Primària
Vallès Oriental de Granollers.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Número de pacientes atendidos en el CAP Vallès Oriental y en el CAP Sant
Miquel por parte del Servicio de Pediatría del CAP Vallès Oriental en el Año 2017,
desglosadas por diagnósticos
Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre d’hores de professional mèdic assignades el 2017 als
equips de pediatria del CAP Vallès Oriental i el CAP Sant Miquel, de
Granollers
311-00775/12
ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS
Reg. 22970 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut

Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en
comisión.
En relación a la supresión del servicio de pediatría del Centre d’Atenció Primària
Vallès Oriental de Granollers.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Horas de profesional médico asignadas a los equipos de pediatría de los CAP
Vallès Oriental y Sant Miquel de Granollers durante el año 2017.
Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre d’hores de professional mèdic assignades als equips de
pediatria del CAP Vallès Oriental i el CAP Sant Miquel, de Granollers,
a partir del novembre del 2018
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311-00776/12
ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS
Reg. 22971 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut

Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en
comisión.
En relación a la supresión del servicio de pediatría del Centre d’Atenció Primària
Vallès Oriental de Granollers.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Horas de profesional médico asignadas a los equipos de Pediatría de los CAP
Vallès Oriental y Sant Miquel de Granollers a partir de noviembre de 2018.
Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu
pel qual s’ha suprimit el servei de pediatria del CAP Vallès Oriental,
de Granollers
311-00777/12
ANUNCI: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS
Reg. 22972 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 29.11.2018

A la Mesa de la Comissió de Salut

Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento,
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en
comisión.
En relación a la supresión del servicio de pediatría del Centre d’Atenció Primària
Vallès Oriental de Granollers.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Motivo por el cual se ha decidido la supresión del servicio de pediatría del
CAP Vallès Oriental y su agrupación en el CAP Sant Miquel.
Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
programes i projectes del pressupost del Departament de Cultura
afectats per l’ordre de 5 d’octubre de 2018 de suspensió de les
despeses previstes no contractades amb anterioritat
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311-00778/12
ANUNCI: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 23124 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 03.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura

Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant
la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins són els programes i projectes del pressupost del Departament de Cultura que s’han vist afectats per l’ordre del dia 5 d’octubre de 2018 de suspensió de les
despeses previstes en el pressupost del Departament de Cultura que no estiguessin
contractats amb anterioritat?
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures i el calendari previstos per a donar suport a l’estudi i
la restauració del conjunt dels menhirs dipositats al santuari del
Miracle, de Riner (Solsonès)
311-00785/12
ANUNCI: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP
Reg. 23430 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 03.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura

Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment
davant la Comissió.
La Generalitat de Catalunya ha subvencionat amb 35.000 euros el projecte «Gegants Immortals», iniciativa del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, destinat a la
recuperació, la restauració i l’estudi de set estàtues-menhir trobades als municipis de
Riner, Pinell, Solsona i Cardona. La primera fase està ja completada, amb la retirada dels elements del seu emplaçament i el traslladat al santuari del Miracle (Riner),
on romanen dipositats a l’espera de la restauració. Ara es preveu la fase d’estudi i
restauració, així com el plantejament de propostes per donar-los a conèixer, tornant-los als llocs d’origen o organitzant exposicions, en un projecte que es preveu
desenvolupar al llarg dels propers quatre anys.
La retirada dels menhirs ha motivat la reacció de la plataforma NaturaLitat (Natura i Espiritualitat), que ha iniciat una campanya de recollida de signatures per
tal que els monuments megalítics retirats tornin als seus emplaçaments originaris,
dignificant-ne l’entorn i en relació directa amb el paisatge que durant prop de 6.000
anys els ha envoltat i donat sentit. La iniciativa, dins del portal web Change, ha
aconseguit amb una setmana prop de 400 signatures.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
3.25.10. Preguntes orals en comissió
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– Quines mesures i amb quin calendari té previstes el Departament de Cultura
del Govern de la Generalitat per donar suport a l’estudi i la restauració del conjunt
dels dits menhirs - esteles, dipositats al santuari del Miracle?
Palau del Parlament, 30 de novembre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el diàleg
previst amb els ens vinculats al projecte d’emplaçament definitiu dels
menhirs dipositats al santuari del Miracle, Renir (Solsonès)
311-00786/12
ANUNCI: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP
Reg. 23431 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 03.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura

Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment
davant la Comissió.
La Generalitat de Catalunya ha subvencionat amb 35.000 euros el projecte «Gegants Immortals», iniciativa del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, destinat a la
recuperació, la restauració i l’estudi de set estàtues-menhir trobades als municipis de
Riner, Pinell, Solsona i Cardona. La primera fase està ja completada, amb la retirada dels elements del seu emplaçament i el traslladat al santuari del Miracle (Riner),
on romanen dipositats a l’espera de la restauració. Ara es preveu la fase d’estudi i
restauració, així com el plantejament de propostes per donar-los a conèixer, tornant-los als llocs d’origen o organitzant exposicions, en un projecte que es preveu
desenvolupar al llarg dels propers quatre anys.
La retirada dels menhirs ha motivat la reacció de la plataforma NaturaLitat (Natura i Espiritualitat), que ha iniciat una campanya de recollida de signatures per
tal que els monuments megalítics retirats tornin als seus emplaçaments originaris,
dignificant-ne l’entorn i en relació directa amb el paisatge que durant prop de 6.000
anys els ha envoltat i donat sentit. La iniciativa, dins del portal web Change, ha
aconseguit amb una setmana prop de 400 signatures.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Té previst el Departament de Cultura incentivar o promoure un procés de diàleg i debat amb les entitats vinculades al projecte (consistoris, Museu de Solsona,
Plataforma NaturaLiat, Comunitat Benedictina del Miracle, associació Territori de
Masies i altres) per consensuar el destí final dels menhirs i esteles?
Palau del Parlament, 30 de novembre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada GP CatECP
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3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement per
part de la Universitat de Barcelona del possible boicot al Congrés
sobre el XXè Aniversari de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa
314-02887/12
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 22721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En relación a un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona,
en concreto el Congreso sobre el XX Aniversario de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, celebrado el jueves 15 de noviembre de 2018, en el que participaba el magistrado del Tribunal Supremo Don Jesús Cudero entre los ponentes, y
que era un acto organizado por el Departamento de Derecho Administrativo de la
propia Universidad de Barcelona, en el que había inscritos cientos de personas como
asistentes, y al que acudieron decenas de radicales a intentar boicotearlo.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Tenía constancia la Universidad del boicot que se iba a realizar?
Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2018
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement
per part del Departament d’Interior del possible boicot al Congrés
sobre el XXè Aniversari de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa
314-02888/12
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 22722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En relación a un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona,
en concreto el Congreso sobre el XX Aniversario de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, celebrado el jueves 15 de noviembre de 2018, en el que participaba el magistrado del Tribunal Supremo Don Jesús Cudero entre los ponentes, y
que era un acto organizado por el Departamento de Derecho Administrativo de la
propia Universidad de Barcelona, en el que había inscritos cientos de personas como
asistentes, y al que acudieron decenas de radicales a intentar boicotearlo.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Tenía constancia la Consellería d’Interior que iba a realizarse dicho boicot?
Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2018
Jorge Soler González, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a
evitar el boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari de la Llei de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa
314-02889/12
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 22723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En relación a un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona,
en concreto el Congreso sobre el XX Aniversario de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, celebrado el jueves 15 de noviembre de 2018, en el que participaba el magistrado del Tribunal Supremo Don Jesús Cudero entre los ponentes, y
que era un acto organizado por el Departamento de Derecho Administrativo de la
propia Universidad de Barcelona, en el que había inscritos cientos de personas como
asistentes, y al que acudieron decenas de radicales a intentar boicotearlo.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué se hizo exactamente para evitar dicho boicot?
Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2018
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi va haver alguna
intervenció policial en el boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari de
la Llei de la Jurisdicció Contenciosa
314-02890/12
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 22724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En relación a un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona,
en concreto el Congreso sobre el XX Aniversario de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, celebrado el jueves 15 de noviembre de 2018, en el que participaba el magistrado del Tribunal Supremo Don Jesús Cudero entre los ponentes, y
que era un acto organizado por el Departamento de Derecho Administrativo de la
propia Universidad de Barcelona, en el que había inscritos cientos de personas como
asistentes, y al que acudieron decenas de radicales a intentar boicotearlo.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Hubo algún tipo de intervención policial?
Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2018
Jorge Soler González, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el boicot al Congrés
sobre el XXè Aniversari de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa a la Universitat de Barcelona
314-02891/12
FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 22725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En relación a un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona,
en concreto el Congreso sobre el XX Aniversario de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, celebrado el jueves 15 de noviembre de 2018, en el que participaba el magistrado del Tribunal Supremo Don Jesús Cudero entre los ponentes, y
que era un acto organizado por el Departamento de Derecho Administrativo de la
propia Universidad de Barcelona, en el que había inscritos cientos de personas como
asistentes, y al que acudieron decenas de radicales a intentar boicotearlo.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuál es la valoración del Govern de este tipo de actuaciones dentro de la Universidad?
Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2018
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sanció de la
Inspecció de Treball a l’empresa Panrico per haver vulnerat el dret de
vaga i sobre les denúncies presentades pel comitè d’empresa
314-02892/12
FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC
Reg. 22787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui
contestada amb resposta escrita.
Al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Datada a 19 de desembre 2013 Inspecció de Treball emet una resolució derivada
de l’expedient número 8/0048478/13 per infracció i sanció a l’empresa Panrico SAU
per vulneració del dret de vaga. La quantia de la sanció era de 6.250€. L’Autoritat
Laboral va decidir suspendre l’aplicació de la sanció a l’espera de conèixer la sentència el procediment judicial sobre la legalitat de la vaga.
En data 4 d’abril de 2014 el Comitè d’Empresa de Panrico SAU (centre de treball Santa Perpètua de la Mogoda) va presentar noves denúncies per vulneració del
dret a la vaga pels moviments de camions detectat al ZAL (Zona d’Activitats Logístiques, de l’entorn del Port de Barcelona) que portaven mercaderia per cobrir la
manca de producte conseqüència de la vaga.
L’11 de juny Inspecció de Treball respon que no continua les actuacions administratives dels nous expedients a l’espera que es resolgui el primer. En el termini de
l’aplicació de la primera sanció l’Autoritat Laboral suspèn l’aplicació de la sanció a
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l’espera que es resolgui la denúncia sobre legalitat de la vaga que ha plantejat l’empresa. El 28 agost de 2014, el Jutjat de Sabadell emet la sentència 202/14 per la qual
declara legal la vaga, amb posterioritat la sentència ha esdevingut ferma.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
1. S’ha fet efectiva la sanció de 6.250 € amb origen la resolució de la Inspecció de
Treball de data 19 de desembre? Si no ha estat així quina és la justificació?
2. Es va continuar la tramitació de les denúncies presentades el 4 d’abril de
2014? S’han aixecat actes d’infracció o sanció respecte a les referides actuacions?
Per quines faltes i amb quines sancions? Si no hi ha hagut sancions quina ha estat
la justificació? En quina situació es troben els expedients, hi ha resolucions fermes?
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el crèdit de l’Institut
Català de Finances a l’empresa Panrico del 16 de setembre de 2014
314-02893/12
FORMULACIÓ: VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC
Reg. 22788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui
contestada amb resposta escrita.
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

El 16 de setembre de 2014 es feia pública la concessió d’un crèdit de 8 milions
d’euros de la Generalitat a Panrico SAU, a través de l’Institut Català de Finances
(ICF).
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
1. En quina data o dates es van transferir quanties des de l’ICF a Panrico SAU?
2. En quines dates i quines quanties han estat tornades per Panrico SAU?
Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
fetes arran de la difusió d’un manifest sobre l’actuació policial de l’1
d’octubre en centres educatius del Maresme i el Vallès Oriental
314-02894/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 22925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Segons consta a la pàgina 34 de l’informe de Societat Civil Catalana (SCC) i la
Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Instrumentalización nacionalista del
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sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, les direccions dels centres educatius i instituts del Maresme-Vallès Oriental van difondre un manifest en
el qual es comunicava la seva indignació per les actuacions de les Forces i Cossos
de Seguretat de l’Estat en compliment de les resolucions judicials. Aquest manifest
trenca amb el principi de neutralitat de les institucions i implica una vulneració de
la llibertat ideològica de les persones que no estan d’acord amb aquestes tesis nacionalistes i contràries a l’Estat de Dret.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers aquesta vulneració de drets de la comunitat educativa? Quines actuacions han fet al respecte?
Quines actuacions ha dut a terme la inspecció educativa?
Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
fetes arran de la nota de premsa difosa per algunes associacions i
agrupacions educatives sobre l’1 d’octubre i el dret a decidir
314-02895/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 22926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Segons consta a la pàgina 35 de l’informe de Societat Civil Catalana (SCC) i la
Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Instrumentalización nacionalista del
sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, l’Agrupació Escolar Catalana, l’Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya, la Confederació de
Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya, la Federació Catalana de Centres
d’Ensenyament de Catalunya i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya van difondre una nota de premsa en la qual es comunicava el seu compromís amb «el moment
històric» i el «dret a decidir». Aquest manifest trenca amb el principi de neutralitat
de les institucions i implica una vulneració de la llibertat ideològica de les persones
que no estan d’acord amb aquestes tesis nacionalistes i contràries a l’Estat de Dret.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers aquesta vulneració de drets de la comunitat educativa? Quines actuacions han fet al respecte?
Quines actuacions ha dut a terme la inspecció educativa?
Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes
arran de la difusió d’un manifest de la Fundació Vedruna Catalunya
Educació i l’AMPA Vedruna Tona sobre l’1 d’octubre i el dret a decidir
314-02896/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 22927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Segons consta a les pàgines 32 i 33 de l’informe de Societat Civil Catalana (SCC)
i la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Instrumentalización nacio-nalista
del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, la Fundació Vedruna
Catalunya Educació i l’AMPA Vedruna Tona van difondre un mani-fest en el qual
es comunicava el seu compromís amb «el moment històric» i el «dret a decidir».
Aquest manifest trenca amb el principi de neutralitat de les institucions i implica
una vulneració de la llibertat ideològica de les persones que no estan d’acord amb
aquestes tesis nacionalistes i contràries a l’Estat de Dret.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers aquesta vulneració de drets de la comunitat educativa? Quines actuacions han fet al respecte?
Quines actuacions ha dut a terme la inspecció educativa?
Palau del Parlament, 15 de novembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes
arran de la difusió d’un manifest de l’Agrupació Escolar Catalana
sobre l’1 d’octubre i la llibertat dels presos polítics
314-02897/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 22928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Segons consta a les pàgines 36 i 37 de l’informe de Societat Civil Catalana (SCC)
i la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Instrumentalización nacio-nalista
del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, l’Agrupació Escolar Catalana (AEC) va difondre un manifest en el qual es comunicava el seu compromís
amb el Govern de la Generalitat i demanava la llibertat immediata del que anomena
«presos polítics». Aquest manifest trenca amb el principi de neutralitat de les institucions i implica una vulneració de la llibertat ideològica de les persones que no estan
d’acord amb aquestes tesis nacionalistes i contràries a l’Estat de Dret.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers aquesta vulneració de drets de la comunitat educativa? Quines actuacions han fet al respecte?
Quines actuacions ha dut a terme la inspecció educativa?
Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
efectuades arran de la difusió d’un manifest de la Fundació Vedruna
Catalunya Educació sobre l’actuació policial de l’1 d’octubre
314-02898/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 22929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Segons consta a les pàgines 39 i 41 de l’informe de Societat Civil Catalana (SCC)
i la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Instrumentalización nacio-nalista
del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, la Fundació Vedruna
Catalunya Educació va difondre un manifest en el qual es comunicava la seva indignació per les actuacions de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en compliment de les resolucions judicials. A més, es demanava que es llegís a les aules.
Aquest manifest trenca amb el principi de neutralitat de les institucions i implica
una vulneració de la llibertat ideològica de les persones que no estan d’acord amb
aquestes tesis nacionalistes i contràries a l’Estat de Dret.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers aquesta vulneració de drets de la comunitat educativa? Quines actuacions han fet al respecte?
Quines actuacions ha dut a terme la inspecció educativa?
Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes
arran de la notificació de vaga per al 3 d’octubre de 2017 enviada
als pares dels alumnes d’alguns instituts del Garraf, el Bages, el
Barcelonès i el Vallès Oriental
314-02899/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 22930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Segons consta a la pàgina 42 de l’informe de Societat Civil Catalana (SCC) i la
Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Instrumentalización nacionalista del
sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, a l’Institut Alexandre Galí
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(Sant Pere de Ribes), l’Escola la Muntanyeta (Barcelona), l’Escola Guillem Balsareny (Balsareny) i l’Escola Rosa Oriol Anguera (Lliça d’Amunt) van enviar als pares
una notificació de vaga per al 3 d’octubre de 2017 amb menys de 24 hores d’antelació.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers aquesta vulneració de drets de la comunitat educativa? Quines actuacions han fet al respecte?
Quines actuacions ha dut a terme la inspecció educativa?
Palau del Parlament, 19 de novembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes
arran de sengles piulades dels directors de l’Institut La Sínia, de
Parets del Vallès, i l’Escola dels Encants, de Barcelona, en el Twitter
dels centres
314-02900/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 22931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Segons consta a la pàgina 63 de l’informe de Societat Civil Catalana (SCC) i la
Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Instrumentalización nacionalista del
sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, el director de l’institut de
La Sínia (Parets del Vallès) va emprar el perfil oficial de Twitter d’aquest centre per
piular: «Com a Director de l’institut La Sínia no reconeixeré cap autoritat que no
sigui la del legítim Govern de Catalunya. Pitus Camps (director)». D’altra banda, la
directora de l’escola dels Encants va piular: «Jo soc (sic) directora de l’escola dels
Encants, tampoc penso reconèixer cap autoritat que no sigui la del legítim govern
de Catalunya Agnès Barba (sic)». Aquestes piulades trenquen amb el principi de
neutralitat de les institucions i impliquen una vulneració de la llibertat ideològica
de les persones que no estan d’acord amb aquestes tesis nacionalistes i contràries a
l’Estat de Dret.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers aquesta vulneració de drets de la comunitat educativa? Quines actuacions han fet al respecte?
Quines actuacions a dut a terme la inspecció educativa?
Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes
arran d’una piulada del director general de la Fundació Educativa
de les Dominiques de l’Anunciata a Catalunya d’adhesió a l’aturada
general del 3 d’octubre de 2017
314-02901/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 22932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Segons consta a les pàgines 63 i 64 de l’informe de Societat Civil Catalana (SCC)
i la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Instrumentalización nacionalista del
sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, el director general de la
Fundació Educativa de les Dominiques de l’Anunciata a Cata-lunya (FEDAC) va
emprar el seu perfil de Twitter per piular un missatge de caràcter corporatiu, i en
nom de tota la comunitat escolar, d’adhesió a «l’aturada general» del 3 d’octubre de
2017 com a mostra de solidaritat «amb les víctimes agredides indiscriminadament i
en defensa dels drets fonamentals». Aquesta piulada trenca amb el principi de neutralitat de les institucions i implica una vulneració de la llibertat ideològica de les
persones que no estan d’acord amb aquestes tesis nacionalistes i contràries a l’Estat
de Dret.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers aquesta vulneració de drets de la comunitat educativa? Quines actuacions han fet al respecte?
Quines actuacions ha dut a terme la inspecció educativa?
Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes
arran de sengles piulades dels directors de l’Institut La Sínia, de
Parets del Vallès, i l’Escola dels Encants, de Barcelona, en el Twitter
dels centres
314-02902/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 22933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Segons consta a la página 63 de l’informe de Societat Civil Catalana (SCC) i la
Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Instrumentalización nacionalista del
sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, el director de l’institut de
La Sínia (Parets del Vallès) va emprar el perfil oficial de Twitter d’aquest centre per
piular: «Com a Director de l’institut La Sínia no reconeixeré cap autoritat que no
sigui la del legítim Govern de Catalunya. Pitus Camps (director)». D’altra banda, la
directora de l’escola dels Encants va piular: «Jo soc (sic) directora de l’escola dels
Encants, tampoc penso reconèixer cap autoritat que no sigui la del legítim govern de
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Catalunya Agnès Barba (sic)». Aquest manifest trenca amb el principi de neutralitat
de les institucions i implica una vulneració de la llibertat ideològica de les persones
que no estan d’acord amb aquestes tesis nacionalistes i contràries a l’Estat de Dret.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers aquesta vulneració de drets de la comunitat educativa? Quines actuacions han fet al respecte?
Quines actuacions ha dut a terme la inspecció educativa?
Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes
arran dels manifestos en què les direccions d’escoles i instituts
comunicaven llur indignació per l’actuació de les forces i els cossos
de seguretat de l’Estat de l’1 d’octubre de 2017
314-02903/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 22934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Segons consta entre les pàgines 67 i 70 de l’informe de Societat Civil Catala-na
(SCC) i la Asambles por una Escuela Bilingüe (AEB), Instrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, durant els mesos
de setembre a desembre les direccions de moltes escoles i instituts de Catalunya van
difondre manifestos en els quals es comunicava la seva indignació per les actuacions
de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en compliment de les resolucions judicials i el seu suport al «dret a decidir» i d’altres posicionaments polítics. Aquests
manifestos trenquen amb el principi de neutralitat de les institucions i impliquen
una vulneració de la llibertat ideològica de les persones que no estan d’acord amb
aquestes tesis nacionalistes i contràries a l’Estat de Dret.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers aquesta vulneració de drets de la comunitat educativa? Quines actuacions han fet al respecte?
Quines actuacions a dut a terme la inspecció educativa?
Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocupació de les
escoles durant el cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017
314-02904/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 22935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Segons consta entre les pàgines 148 i 150 de l’informe de Societat Civil Cata-lana (SCC) i la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Instrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, la comunicació
dels CDR i els 162 centres escolars oberts el cap de setmana de l’1 d’octubre va ser
clau per l’organització de la resistència enfront les forces de seguretat que complien
amb una resolució judicial. Segons aquest informe, el CDR coneixien el llistat de
tots els centres adherits a la campanya «Escoles Obertes» i van mantenir contacte
directe amb els membres de les AMPA d’aquest centres. Les captures de pantalla
aportades demostren que el grau de comunicació entre el CDR i les AMPA va ser
d’autèntics vasos comunicants i els CDR donaven instruccions pels canals de Telegram i Twitter.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina és l’opinió del Conseller d’Ensenyament del fet que les escoles estiguessin ocupades durant el cap de setmana per poder obrir l’1 d’octubre tot i que això
significava anar en contra d’una resolució del Tribunal Constitucional? Quina és
l’opinió del Conseller d’Ensenyament de la relació entre els CDR i les AMPA per tal
de mantenir els centres escolars ocupats i poder perpetrar així un referèndum il·legal? Quina és l’opinió del Conseller envers a la utilitza-ció de menors per poder dur
a terme un referèndum il·legal? Quines actuacions va realitzar la inspecció educativa
per tal de preservar la neutralitat dels centres escolars.
Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les concentracions
de condemna de les càrregues policials de l’1 d’octubre de 2017 fetes
l’endemà en centres educatius
314-02905/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 22936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Segons consta entre les pàgines 151 i 157 de l’informe de Societat Civil Catalana
(SCC) i la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Instrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, el 2 d’octubre
de 2017, un gran nombre d’escoles d’Infantil, Primària i Secundària van realitzar
concentracions de condemna a les càrregues policials del dia anterior dins i fora del
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recinte escolar seguint les instruccions dels seus professors i sense l’autorització dels
seus pares o tutors, la qual cosa va suscitar les queixes de moltes famílies.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina és l’opinió del Conseller envers aquesta instrumentalització política dels
alumnes sense el consentiment del seus pares o tutors legals? Quines actuacions va
dur a terme la inspecció educativa envers aquesta instrumentalització política dels
alumnes?
Palau del Parlament, 20 de novembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
fetes per a vetllar per l’objectivitat i el rigor acadèmic dels llibres
de text davant la presentació com a excloents de les pertinences a
Catalunya o Espanya
314-02906/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 22937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Según consta en la página 176 del informe de Societat Civil Catalana (SCC) y
la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Instrumentalización nacionalista del
sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, en los libros de textos utilizados en Cataluña «es una recurrencia en la presentación de la realidad política,
social y cultural, empleada como clave de pertenencias excluyentes: o Cataluña
o España (sus lenguas, sus territorios, sus valores, sus tradiciones propias...). Ese
sería el motivo de un enfrentamiento secular entre ambas».
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué acciones ha llevado a cabo el Departament d’Ensenyament para velar por
la objetividad y el rigor académico de los libros de texto? ¿Qué acciones ha llevado
a cabo la inspección educativa para velar por la objetividad y el rigor académico de
los libros de texto?
Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes
per la inspecció educativa per a vetllar per l’objectivitat i el rigor
acadèmic dels llibres de text davant la manipulació de símbols i
representacions
314-02907/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 22938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Según consta en la página 180 del informe de Societat Civil Catalana (SCC) y
la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Instrumentalización nacionalista del
sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, en los libros de textos utilizados en Cataluña «se da una constante manipulación de símbolos y representaciones por los que guiarse, como forma de exaltar una identidad colectiva, la del poble
català, ocultando sistemáticamente los símbolos o los mensajes que tienen que ver
con la realidad política, social, cultural e histórica de España. Esto incluye la utilización de terminología sin fundamento, como es denominar «Corona catalanoaragonesa» al reino de Aragón».
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué acciones ha llevado a cabo el Departament d’Ensenyament para velar por
la objetividad y el rigor académico de los libros de texto? ¿Qué acciones ha llevado
a cabo la inspección educativa para velar por la objetividad y el rigor académico de
los libros de texto? ¿Qué acciones ha llevado a cabo el Departament d’Ensenyament
para velar por el rigor terminológico en los libros de texto? ¿Qué acciones ha llevado a cabo la inspección educativa para velar por el rigor terminológico en los libros
de texto?
Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
fetes per a assegurar-se que els centres escolars estiguin lliures de
simbologia partidista
314-02908/12
FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS
Reg. 22939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Según consta entre las páginas 217 y 277 del informe de Societat Civil Cata-lana
(SCC) y la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Instrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, se ilustra con las
correspondientes fotografías, en más de un centenar de centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria hay simbología partidista.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
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– ¿Qué acciones ha tomado el Departament d’Ensenyament para asegurarse que
los centros escolares estén libres de simbología partidista? ¿Qué acciones ha tomado la inspección educativa para asegurarse que los centros escolares estén libres de
simbología partidista? ¿Qué acciones ha tomado el Departament d’Ensenyament
para garantizar que estos hechos no se vuelvan a producir? ¿Qué acciones ha tomado
la inspección educativa para garantizar que estos hechos no se vuelvan a producir?
Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels
ingressos de les multes de trànsit del període 2014-2017
314-02909/12
FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 22940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
El 17 de julio del 2018, el Conseller de Interior, el Sr. Miquel Buch i Moya dio
respuesta sobre los ingresos obtenidos por multas de tráfico en los años 2014, 2015,
2016 y 2017. En concreto, según datos de la Consellería se obtuvieron los siguientes
ingresos: 93.439.297€, 94.210.058€, 100.754.785€ y 98.537.788€ en los años mencionados respectivamente. (Tram. 314-01006/12)
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿A qué se han destinado los importes arriba expuestos?
– ¿Se han destinado dichos ingresos a sufragar gastos del departamento de Interior o bien a otros departamentos dependientes de otras consejerías?
Palacio del Parlamento, 26 de noviembre de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la gestió
dels recursos a multes amb resolució favorable al denunciat
314-02910/12
FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 22941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
El 17 de julio del 2018, el Conseller de Interior, el Sr. Miquel Buch i Moya dio
respuesta sobre el número de multas de tráfico contra las que se recurrió y la resolución fue favorable al denunciado. (Tram. 314-01008/12).
En este sentido, interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué coste estimado ha supuesto para la administración la gestión de los recursos con resolución favorable al denunciado?
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– ¿Qué causas han justificado las resoluciones favorables a los denunciados?
Palacio del Parlamento, 26 de noviembre de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses
pressupostàries per al millorament de la seguretat viària provinents
dels ingressos per les multes de trànsit
314-02911/12
FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS
Reg. 22942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
El 26 de julio del 2018, el Conseller de Interior, el Sr. Miquel Buch i Moya dio
respuesta sobre el destino de los importes ingresados por las multas de tráfico, estableciéndose que los ingresos obtenidos por dicho concepto están destinados a cubrir
los gastos presupuestarios derivados de las medidas y acciones para la mejora de
la seguridad vial con el objetivo de reducir las víctimas por accidentes de tráfico.
(Tram. 314-01010/12)
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Qué gastos presupuestarios para la mejora de la seguridad vial provenientes
de los ingresos por las multas de tráfico se han recibido? Desglose anual desde el
2015 hasta el 2018.
Palacio del Parlamento, 26 de noviembre de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris
assistencials i econòmics per a suprimir el servei de pediatria del
CAP Vallès Oriental, de Granollers
314-02915/12
FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS
Reg. 22973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En relación a la supresión del servicio de pediatría del Centre d’Atenció Primària
Vallès Oriental de Granollers.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Criterios asistenciales y económicos que han sustentado la supresión del servicio de pediatría del CAP.
Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites
que es van fer el 2017 al servei de pediatria del CAP Vallès Oriental i
el CAP Sant Miquel, de Granollers
314-02916/12
FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS
Reg. 22974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En relación a la supresión del servicio de pediatría del Centre d’Atenció Primària
Vallès Oriental de Granollers.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Número de visitas realizadas en el CAP Vallès Oriental y en el CAP Sant Miquel por parte del servicio de pediatría en el año 2017, desglosadas por diagnósticos.
Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
pacients atesos el 2017 al servei de pediatria del CAP Vallès Oriental i
el CAP Sant Miquel, de Granollers
314-02917/12
FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS
Reg. 22975 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En relación a la supresión del servicio de pediatría del Centre d’Atenció Primària
Vallès Oriental de Granollers.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Número de pacientes atendidos en el CAP Vallès Oriental y en el CAP Sant
Miquel por parte del Servicio de Pediatría del CAP Vallès Oriental en el Año 2017,
desglosadas por diagnósticos
Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores
de professional mèdic assignades el 2017 als equips de pediatria del
CAP Vallès Oriental i el CAP Sant Miquel, de Granollers
314-02918/12
FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS
Reg. 22976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En relación a la supresión del servicio de pediatría del Centre d’Atenció Primària
Vallès Oriental de Granollers.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Horas de profesional médico asignadas a los equipos de pediatría de los CAP
Vallès Oriental y Sant Miquel de Granollers durante el año 2017.
Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores
de professional mèdic assignades als equips de pediatria del CAP
Vallès Oriental i el CAP Sant Miquel, de Granollers, a partir del
novembre del 2018
314-02919/12
FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS
Reg. 22977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En relación a la supresión del servicio de pediatría del Centre d’Atenció Primària
Vallès Oriental de Granollers.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Horas de profesional médico asignadas a los equipos de Pediatría de los CAP
Vallès Oriental y Sant Miquel de Granollers a partir de noviembre de 2018.
Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual
s’ha suprimit el servei de pediatria del CAP Vallès Oriental, de
Granollers
314-02920/12
FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS
Reg. 22978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlamento

Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En relación a la supresión del servicio de pediatría del Centre d’Atenció Primària
Vallès Oriental de Granollers.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Motivo por el cual se ha decidido la supresión del servicio de pediatría del
CAP Vallès Oriental y su agrupación en el CAP Sant Miquel.
Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els avisos de
rebuda de la carta que el president de la Generalitat va enviar al
president del Govern d’Espanya amb còpia a diversos mandataris
internacionals on li reclamava l’autorització d’una mediació sense
precondicions
314-02921/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 23078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El passat 26 de setembre de 2018 el President de la Generalitat de Catalunya va
enviar una carta al President del Govern d’Espanya, amb còpia a diferents mandataris d’arreu del món, on reclamava al Govern d’Espanya a autoritzar una medicació
sense precondicions.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quants i quins avisos de rebuda ha obtingut el Govern? De quins mandataris
internacionals?
Palau del Parlament, 28 de novembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les respostes per
escrit de la carta que el president de la Generalitat va enviar al
president del Govern d’Espanya amb còpia a diversos mandataris
internacionals on li reclamava l’autorització d’una mediació sense
precondicions
314-02922/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 23079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El passat 26 de setembre de 2018 el President de la Generalitat de Catalunya va
enviar una carta al President del Govern d’Espanya, amb còpia a diferents mandataris d’arreu del món, on reclamava al Govern d’Espanya a autoritzar una medicació
sense precondicions.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes i quines respostes per escrit ha rebut el Govern de la Generalitat dels
diferents mandataris d’arreu del món? De quins mandataris internacionals?
Palau del Parlament, 28 de novembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
mandataris internacionals que han donat resposta a la carta que
el president de la Generalitat va enviar al president del Govern
d’Espanya, amb còpia a aquests mandataris, on li reclamava
l’autorització d’una mediació sense precondicions
314-02923/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 23080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El passat 26 de setembre de 2018 el President de la Generalitat de Catalunya va
enviar una carta al President del Govern d’Espanya, amb còpia a diferents mandataris d’arreu del món, on reclamava al Govern d’Espanya a autoritzar una medicació
sense precondicions.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quants i quins mandataris d’arreu del món ha donat resposta per qualsevol altre mitjà diferent de la resposta escrita a la carta enviada pel President de la Generalitat el 26 de setembre de 2018?
Palau del Parlament, 28 de novembre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat en què es
troba el protocol de detecció de pobresa energètica amb el Cos de
Bombers de la Generalitat al qual es va comprometre l’exconseller
Jordi Baiget durant l’onzena legislatura
314-02924/12
FORMULACIÓ: GP CATECP
Reg. 23082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– En quin estat es troba el protocol de detecció de pobresa energètica amb el cos
de bombers de la Generalitat al que l’exconseller Jordi Baiget es va comprometre la
legislatura anterior i amb quina data tenen previst signar-lo?
Palau del Parlament, 28 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els
subministraments bàsics en ocupació d’habitatge per part de
famílies vulnerables
314-02925/12
FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP
Reg. 23083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina és la postura definitiva de la Generalitat, tenint en compte l’informe del
Síndic en habitatge, sobre els subministraments bàsics en ocupació d’habitatge per
part de famílies vulnerables?
Palau del Parlament, 27 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i l’import
de les sancions a les companyies subministradores per talls il·legals
i vulneració de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-02926/12
FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP
Reg. 23084 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes sancions i de quina quantitat ha interposat el Govern de la Generalitat
a les companyies subministradores per talls il·legals de subministraments i vulneració de la llei 24/2015 des de l’aprovació de la mateixa i quines d’elles s’han arribat a
fer efectives i quines es troben en procediment de recurs?
Palau del Parlament, 27 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis que
s’han signat amb les companyies de subministrament per a concedir
ajuts a fons perdut o descomptes en els consums mínims a les
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial
d’acord amb la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-02927/12
FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP
Reg. 23085 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
L’article 6.3 de la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, diu:
Les administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris
amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per
a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en
situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el
cost dels consums mínims.
– Quants convenis s’han signat amb les companyies de subministrament i amb
quina data?
Palau del Parlament, 27 de novembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de
permisos per a fer sondatges o activitats d’exploració o prospecció
minera dins els termes municipals de Balaguer, Menàrguens i
Térmens a la Direcció General de Mines per una empresa
314-02928/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CATECP
Reg. 23115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Segons s’han fet ressò diversos mitjans de comunicació, l’empresa Ambar Technologies, constituïda fa poc més d’un any a Montsó, amb un capital social de
3.050,00 €, dedicada a la consultoria financera i a les activitats extractives, i vinculada a empreses d’inversions immobiliàries (com la tarragonina Atalatra Inversions, SL, o el bufet jurídic Uniley, de Salou) estaria tramitant permisos davant de la
Generalitat per la investigació de la presència de minerals (or, monazita, cassiterita,
ilmenita, zircó i rútil) en un extens territori comprès entre els termes municipals
de Balaguer, Térmens i Menàrguens, una part del qual afectaria terrenys de la Serra Llarga - Secans de la Noguera, protegits dins la Xarxa Natura 2000 com a Zones Especials de Conservació (ZEC) i Zones Especials de Protecció per a les Aus
(ZEPA), per la presència d’espècies amenaçades, com el xoriguer petit, la xurra i
el sisó i per conservar una mostra representativa excel·lent de les comunitats guixenques mediterrànies continentals de la depressió de l’Ebre, amb presència d’espècies
gipsícoles molt rares i endèmiques.
Segons els mateixos mitjans, el Govern hauria emès ja un informe que eximeix
el promotor de presentar una declaració ambiental ordinària, tràmit d’autorització ambiental especialment rellevant per conèixer els treballs projectats i l’abast de
l’afectació dels mateixos i que garanteix la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l’aprovació i el seguiment dels plans i els programes que
poden tenir efectes significatius per al medi ambient.
– És cert que una empresa ha sol·licitat a la Direcció General de Mines els permisos per fer sondatges o qualsevol altra activitat d’exploració o prospecció minera dins els termes municipals de Balaguer, Menàrguens i Térmens? Si és així, quin
abast territorial té l’afectació i quins espais sota protecció de Xarxa Natura inclou?
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, Diputats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió
d’informar els ajuntaments i les entitats locals i empresarials
afectats per la sol·licitud de permisos per a fer sondatges o activitats
d’exploració o prospecció minera dins els termes municipals de
Balaguer, Menàrguens i Térmens a la Direcció General de Mines per
una empresa
314-02929/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CATECP
Reg. 23116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Segons s’han fet ressò diversos mitjans de comunicació, l’empresa Ambar Technologies, constituïda fa poc més d’un any a Montsó, amb un capital social de
3.050,00 €, dedicada a la consultoria financera i a les activitats extractives, i vinculada a empreses d’inversions immobiliàries (com la tarragonina Atalatra Inversions, SL, o el bufet jurídic Uniley, de Salou) estaria tramitant permisos davant de la
Generalitat per la investigació de la presència de minerals (or, monazita, cassiterita,
ilmenita, zircó i rútil) en un extens territori comprès entre els termes municipals
de Balaguer, Térmens i Menàrguens, una part del qual afectaria terrenys de la Serra Llarga - Secans de la Noguera, protegits dins la Xarxa Natura 2000 com a Zones Especials de Conservació (ZEC) i Zones Especials de Protecció per a les Aus
(ZEPA), per la presència d’espècies amenaçades, com el xoriguer petit, la xurra i
el sisó i per conservar una mostra representativa excel·lent de les comunitats guixenques mediterrànies continentals de la depressió de l’Ebre, amb presència d’espècies
gipsícoles molt rares i endèmiques.
Segons els mateixos mitjans, el Govern hauria emès ja un informe que eximeix
el promotor de presentar una declaració ambiental ordinària, tràmit d’autorització ambiental especialment rellevant per conèixer els treballs projectats i l’abast de
l’afectació dels mateixos i que garanteix la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l’aprovació i el seguiment dels plans i els programes que
poden tenir efectes significatius per al medi ambient.
– És cert que una empresa ha sol·licitat a la Direcció General de Mines els permisos per fer sondatges o qualsevol altra activitat d’exploració o prospecció minera
dins els termes municipals de Balaguer, Menàrguens i Térmens?
– En cas de resposta afirmativa, la Generalitat ho ha posat, o té previst posar-ho,
en coneixement dels ajuntaments afectats i les entitats locals i empresarials del territori?
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els efectes en
el medi ambient dels treballs d’investigació previs a una explotació
minera justifiquen exigir un projecte d’avaluació ambiental ordinari
314-02930/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CATECP
Reg. 23117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Segons s’han fet ressò diversos mitjans de comunicació, l’empresa Ambar Technologies, constituïda fa poc més d’un any a Montsó, amb un capital social de
3.050,00 €, dedicada a la consultoria financera i a les activitats extractives, i vinculada a empreses d’inversions immobiliàries (com la tarragonina Atalatra Inversions, SL, o el bufet jurídic Uniley, de Salou) estaria tramitant permisos davant de la
Generalitat per la investigació de la presència de minerals (or, monazita, cassiterita,
ilmenita, zircó i rútil) en un extens territori comprès entre els termes municipals
de Balaguer, Térmens i Menàrguens, una part del qual afectaria terrenys de la Serra Llarga - Secans de la Noguera, protegits dins la Xarxa Natura 2000 com a Zones Especials de Conservació (ZEC) i Zones Especials de Protecció per a les Aus
(ZEPA), per la presència d’espècies amenaçades, com el xoriguer petit, la xurra i
el sisó i per conservar una mostra representativa excel·lent de les comunitats guixenques mediterrànies continentals de la depressió de l’Ebre, amb presència d’espècies
gipsícoles molt rares i endèmiques.
Segons els mateixos mitjans, el Govern hauria emès ja un informe que eximeix
el promotor de presentar una declaració ambiental ordinària, tràmit d’autorització ambiental especialment rellevant per conèixer els treballs projectats i l’abast de
l’afectació dels mateixos i que garanteix la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l’aprovació i el seguiment dels plans i els programes que
poden tenir efectes significatius per al medi ambient.
– Considera el Govern que els treballs d’investigació previs a una explotació
minera no tenen efectes prou significatius per al medi ambient que justifiquin l’exigència d’un projecte d’avaluació ambiental ordinari?
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat
d’extreure or o altres minerals a la Noguera
314-02931/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CATECP
Reg. 23118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 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:
Segons s’han fet ressò diversos mitjans de comunicació, l’empresa Ambar Technologies, constituïda fa poc més d’un any a Montsó, amb un capital social de
3.050,00 €, dedicada a la consultoria financera i a les activitats extractives, i vinculada a empreses d’inversions immobiliàries (com la tarragonina Atalatra Inversions, SL, o el bufet jurídic Uniley, de Salou) estaria tramitant permisos davant de la
Generalitat per la investigació de la presència de minerals (or, monazita, cassiterita,
ilmenita, zircó i rútil) en un extens territori comprès entre els termes municipals
de Balaguer, Térmens i Menàrguens, una part del qual afectaria terrenys de la Serra Llarga - Secans de la Noguera, protegits dins la Xarxa Natura 2000 com a Zones Especials de Conservació (ZEC) i Zones Especials de Protecció per a les Aus
(ZEPA), per la presència d’espècies amenaçades, com el xoriguer petit, la xurra i
el sisó i per conservar una mostra representativa excel·lent de les comunitats guixenques mediterrànies continentals de la depressió de l’Ebre, amb presència d’espècies
gipsícoles molt rares i endèmiques.
Segons els mateixos mitjans, el Govern hauria emès ja un informe que eximeix
el promotor de presentar una declaració ambiental ordinària, tràmit d’autorització ambiental especialment rellevant per conèixer els treballs projectats i l’abast de
l’afectació dels mateixos i que garanteix la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l’aprovació i el seguiment dels plans i els programes que
poden tenir efectes significatius per al medi ambient.
– Quina valoració fa la Generalitat de la possibilitat d’extreure or o d’altres minerals al territori de la Noguera?
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat
dels projectes d’explotació de minerals amb el plantejament
territorial de la Generalitat i amb els objectius mediambientals i de
sostenibilitat dels secans de la Noguera
314-02932/12
FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CATECP
Reg. 23119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que
els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
Segons s’han fet ressò diversos mitjans de comunicació, l’empresa Ambar Technologies, constituïda fa poc més d’un any a Montsó, amb un capital social de
3.050,00 €, dedicada a la consultoria financera i a les activitats extractives, i vinculada a empreses d’inversions immobiliàries (com la tarragonina Atalatra Inversions, SL, o el bufet jurídic Uniley, de Salou) estaria tramitant permisos davant de la
Generalitat per la investigació de la presència de minerals (or, monazita, cassiterita,
ilmenita, zircó i rútil) en un extens territori comprès entre els termes municipals
de Balaguer, Térmens i Menàrguens, una part del qual afectaria terrenys de la Ser3.25.15. Preguntes per escrit
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ra Llarga - Secans de la Noguera, protegits dins la Xarxa Natura 2000 com a Zones Especials de Conservació (ZEC) i Zones Especials de Protecció per a les Aus
(ZEPA), per la presència d’espècies amenaçades, com el xoriguer petit, la xurra i
el sisó i per conservar una mostra representativa excel·lent de les comunitats guixenques mediterrànies continentals de la depressió de l’Ebre, amb presència d’espècies
gipsícoles molt rares i endèmiques.
Segons els mateixos mitjans, el Govern hauria emès ja un informe que eximeix
el promotor de presentar una declaració ambiental ordinària, tràmit d’autorització ambiental especialment rellevant per conèixer els treballs projectats i l’abast de
l’afectació dels mateixos i que garanteix la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l’aprovació i el seguiment dels plans i els programes que
poden tenir efectes significatius per al medi ambient.
– Considera el Govern de la Generalitat que els projectes d’explotació de minerals són una activitat compatible amb el planejament territorial de la Generalitat de
Catalunya i, molt especialment, els objectius mediambientals i de sostenibilitat, dels
secans de la Noguera?
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes
i projectes del pressupost del Departament de Cultura afectats
per l’ordre de 5 d’octubre de 2018 de suspensió de les despeses
previstes no contractades amb anterioritat
314-02933/12
FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 23122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins són els programes i projectes del pressupost del Departament de Cultura que s’han vist afectats per l’ordre del dia 5 d’octubre de 2018 de suspensió de les
despeses previstes en el pressupost del Departament de Cultura que no estiguessin
contractats amb anterioritat?
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

3.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
cadàvers sense identificar que hi ha a Catalunya
314-02934/12
FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 23123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2018

A la Mesa del Parlament

Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el nombre de cadàvers sense identificar que hi ha a Catalunya, amb
indicació de l’any d’antiguitat?
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP PSC-Units

3.25.15. Preguntes per escrit
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