
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les retallades en la uni-
versitat pública
310-00070/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desenvolupament i la 
situació actual del Projecte Castor arran de les darreres decisions judicials
310-00071/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les arbitrarietats del Tri-
bunal Constitucional en la defensa dels drets fonamentals
310-00072/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del Cos de 
Mossos d’Esquadra
310-00073/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la defensa del Parlament 
de Catalunya i del Govern de la Generalitat davant els intents d’ens privats d’atri-
buir-se’n les funcions i la representació
310-00074/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la funció pública
310-00075/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació del Cos de Mos-
sos d’Esquadra
310-00076/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de seguretat 
pública
310-00077/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la proposta de nova po-
lítica agrària comuna
310-00078/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació del Decret d’es-
cola inclusiva
310-00079/12
Substanciació 16
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els anun-
cis de mobilitzacions dels comitès de defensa de la República per al 21 de desembre 
317-00038/12
Substanciació 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre si se 
sent en condicions d’exercir de president de la Generalitat respectant la Constitu-
ció i l’Estatut
317-00039/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’aval 
a l’actual model de seguretat i d’ordre públic
317-00040/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre si manté 
que la solució per a Catalunya és la via eslovena
317-00041/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’acord 
assolit per al retorn de les pagues extraordinàries dels treballadors públics
317-00042/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la res-
posta als moviments de l’Estat espanyol per a crear un relat fals sobre la violència 
a Catalunya
317-00043/12
Substanciació 17

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual cinc 
directius de Ferrocarrils de la Generalitat cobren un salari superior al d’un conseller
311-00295/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de llocs de 
treball de designació política ocupats per dones als departaments de la Generalitat 
en el període 2011-2017
311-00370/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de llocs de 
treball de designació política ocupats per dones a les entitats dependents dels de-
partaments de la Generalitat en el període 2011-2017
311-00371/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de llocs 
de treball de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts per funcionàries en 
el període 2011-2017
311-00372/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de llocs 
de treball de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts per dones en règim 
laboral fix en el període 2011-2017
311-00373/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de llocs de 
treball de la Generalitat i dels ens que en depenen coberts per dones en règim la-
boral temporal en el període 2011-2017
311-00374/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’incompliment de l’acord 
de 10 d’octubre de 2017 sobre l’adhesió a les actuacions i activitats de l’entitat Taula 
per la Democràcia i sobre la justificació d’absències del personal
311-00470/12
Substanciació 19
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a donar compliment a l’acord de 10 d’octubre de 2017 sobre l’adhesió a les ac-
tuacions i activitats de l’entitat Taula per la Democràcia i sobre la justificació d’ab-
sències del personal al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
311-00471/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació de la 
banda ampla del projecte Xarxa Oberta
311-00518/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els excedents de capa-
citat de la xarxa del projecte Xarxa Oberta
311-00519/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les connexions dels 
proveïdors externs d’Internet a la xarxa del projecte Xarxa Oberta
311-00520/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les dades del tràn-
sit generat pels proveïdors externs d’Internet a la xarxa del projecte Xarxa Oberta
311-00521/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control del Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació sobre el projecte Xarxa Oberta
311-00522/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’organigrama del pro-
jecte Xarxa Oberta
311-00523/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost per a la 
concessionària del projecte Xarxa Oberta del 2010 ençà
311-00524/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la durada de la con-
cessió del projecte Xarxa Oberta
311-00525/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les connexions amb 
fibra òptica del projecte Xarxa Oberta
311-00526/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de certi-
ficats emesos o renovats per l’Agència Catalana de Certificació CatCert entre els 
anys 2014 i 2017
311-00557/12
Substanciació 21

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos d’exclusió de 
l’atenció sanitària universal que han tingut lloc als serveis d’urgències dels hospitals
314-01337/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions internes adoptades 
per a garantir el dret a l’atenció sanitària universal
314-01338/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’emetre un protocol 
als hospitals públics per a evitar que les factures d’atenció sanitària universal re-
caiguin en els pacients
314-01339/12
Resposta del Govern 25
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual l’Hospital Clínic de 
Barcelona no va informar un estudiant estranger de les condicions legals respecte 
a l’assistència a estrangers
314-01340/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment dels hospitals pú-
blics per a reclamar el cobrament de les factures d’urgències a les mútues o asse-
guradores privades
314-01341/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de les instruccions 
donades al servei d’urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona de fer signar un do-
cument per a pagar l’atenció hospitalària si no es porta la targeta sanitària
314-01342/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de factures emeses pels 
hospitals públics a pacients pels impagaments de les mútues els darrers dos anys
314-01343/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual l’Hospital Clínic 
de Barcelona no ha atès la reclamació d’un estudiant estranger pel cobrament d’una 
factura del servei d’urgències
314-01344/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Servei Català 
de la Salut davant l’Hospital Clínic de Barcelona per la denúncia dels col·lectius que 
lluiten contra l’exclusió sanitària dels immigrants
314-01345/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de l’expressió «Espanya pro-
funda» en un informatiu de Televisió de Catalunya el 5 de juliol
314-02024/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del tancament de l’ac-
celerador lineal de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02151/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a reobrir l’ac-
celerador lineal de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02152/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acceptabilitat del tancament de 
l’accelerador lineal de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02153/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible deteriorament de l’aten-
ció oncològica a Tarragona pel tancament de l’accelerador lineal de l’Hospital Sant 
Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02154/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi econòmic que comporta 
el tancament de l’accelerador lineal de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), 
durant l’estiu
314-02155/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients afectats 
pel tancament de l’accelerador lineal de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02156/12
Resposta del Govern 30
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el centre sanitari al qual es deriven 
els pacients afectats pel tancament de l’accelerador lineal de l’Hospital Sant Joan, 
de Reus (Baix Camp)
314-02157/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els riscos que comporta per als 
ciutadans el tancament de l’accelerador lineal de l’Hospital Sant Joan, de Reus 
(Baix Camp)
314-02158/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució per a fer disminuir la 
llista d’espera creada pel tancament de l’accelerador lineal de l’Hospital Sant Joan, 
de Reus (Baix Camp)
314-02159/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’acceleradors lineals en 
funcionament a la província de Tarragona i el nombre de pacients a què donen servei
314-02160/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de pacients recomanada 
per a cada accelerador lineal
314-02161/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la ràtio de pacients 
per accelerador lineal arran del tancament de l’accelerador lineal de l’Hospital Sant 
Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02162/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acceptabilitat de l’increment de 
la ràtio de pacients per accelerador lineal
314-02163/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir 
la conservació de les banquetes arbrades del Canal d’Urgell
314-02268/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb la Comuni-
tat General de Regants dels Canals d’Urgell perquè les obres de modernització del 
canal no comportin la pèrdua de les banquetes arbrades
314-02269/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de les banquetes arbra-
des del Canal d’Urgell als trams de les Borges Blanques (Garrigues), Juneda (Gar-
rigues) i Bellvís (Pla d’Urgell)
314-02270/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-se amb la pla-
taforma Canal Viu, que defensa el valor ambiental del Canal d’Urgell
314-02271/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consulta a la Comissió Asses-
sora sobre la Publicitat Institucional amb relació a la campanya institucional per a 
l’Onze de Setembre
314-02367/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la campanya de publi-
citat institucional de l’Onze de Setembre
314-02368/12
Resposta del Govern 35
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans de comunicació en què 
es va inserir la campanya de publicitat institucional de l’Onze de Setembre
314-02369/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes institucionals organitzats 
o coorganitzats pel Govern amb motiu de la Diada de l’Onze de Setembre de 2018
314-02389/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total dels actes institucio-
nals organitzats o coorganitzats pel Govern amb motiu de la Diada de l’Onze de 
Setembre de 2018
314-02390/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Marxa per la Llibertat
314-02391/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’acte celebrat a la plaça 
de Sant Jaume, de Barcelona, amb motiu de la Diada de l’Onze de Setembre de 2018
314-02392/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els grups ultres detectats als camps 
de futbol
314-02415/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de membres dels grups 
ultres detectats als camps de futbol
314-02416/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els grups ultres més actius rela-
cionats amb clubs de futbol
314-02417/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions violentes dels grups 
ultres relacionats amb clubs de futbol en baralles entre seguidors
314-02418/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions violentes dels grups 
ultres relacionats amb clubs de futbol fora del marc de les baralles entre seguidors
314-02419/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració entre els clubs de 
futbol i els Mossos d’Esquadra per a posar fi a la violència ultra als estadis
314-02420/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va ocultar a l’opinió pública 
la intranquil·litat de les empreses i dels fons d’inversió després de l’U d’Octubre
314-02661/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual l’informe sobre 
la preocupació de les empreses després de l’U d’Octubre aconsellava no enviar la 
informació per escrit
314-02662/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si alguna de les empreses que fi-
guren a l’informe sobre la preocupació de les empreses després de l’U d’Octubre 
ha retirat les inversions
314-02663/12
Resposta del Govern 41
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic i laboral de l’ajor-
nament de les inversions de les empreses citades en una notícia publicada per «el-
diario.es» el 25 de setembre de 2018
314-02664/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es farà cap informe oficial sobre 
les dades de l’impacte fiscal del Reial decret llei 15/2017
314-02665/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya arran del brot d’impetigen detectat a diferents 
centres escolars de Barcelona
314-02670/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos d’impetigen 
detectats des del setembre
314-02671/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment del brot d’impetigen 
detectat a diferents centres escolars
314-02672/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses pel Servei de 
Vigilància Epidemiològica de Barcelona arran del brot d’impetigen detectat a dife-
rents centres escolars de Barcelona
314-02673/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de comunicació que 
s’han donat als centres escolars i a les famílies per tal de donar a conèixer la possible 
malaltia arran del brot d’impetigen detectat a diferents centres escolars de Barcelona
314-02674/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls epidemiològics fet arran 
del brot d’impetigen detectat a diferents centres escolars de Barcelona
314-02675/12
Resposta del Govern 46

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les retallades en la uni-
versitat pública
310-00070/12
Anunci: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desenvolupament i la 
situació actual del Projecte Castor arran de les darreres decisions judicials
310-00071/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les arbitrarietats del Tri-
bunal Constitucional en la defensa dels drets fonamentals
310-00072/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del Cos de 
Mossos d’Esquadra
310-00073/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la defensa del Parlament 
de Catalunya i del Govern de la Generalitat davant els intents d’ens privats d’atri-
buir-se’n les funcions i la representació
310-00074/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 48
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la funció pública
310-00075/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació del Cos de Mos-
sos d’Esquadra
310-00076/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de seguretat 
pública
310-00077/12
Anunci: Xavier García Albiol, del SP PPC 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la proposta de nova po-
lítica agrària comuna
310-00078/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació del Decret d’es-
cola inclusiva
310-00079/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 50

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00038/12
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs 50

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00039/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 51

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00040/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 51

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00041/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 51

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els es-
deveniments de l’actualitat política
317-00042/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 52

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00043/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 52

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ordre del president 
de la Generalitat a Ports de la Generalitat d’autorització de desembarcament de les 
persones rescatades pel vaixell Aquarius
311-00567/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la competència de la 
Generalitat per a autoritzar el desembarcament de les persones rescatades pel vai-
xell Aquarius
311-00568/12
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00757/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 54
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes 
arran de la nota de premsa difosa per algunes associacions i agrupacions educati-
ves sobre l’1 d’octubre i el dret a decidir
311-00758/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes ar-
ran 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
311-00759/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00760/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions efectu-
ades arran de la difusió d’un manifest de la Fundació Vedruna Catalunya Educació 
sobre l’actuació policial de l’1 d’octubre
311-00761/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00762/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00763/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00764/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00765/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00766/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ocupació de les es-
coles durant el cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017
311-00767/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les concentracions de 
condemna de les càrregues policials de l’1 d’octubre de 2017 fetes l’endemà en 
centres educatius
311-00768/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00769/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 62
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00770/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes 
per a assegurar-se que els centres escolars estiguin lliures de simbologia partidista
311-00771/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’interven-
cions dels parcs de bombers de la regió d’emergències de Lleida en el període 
2014-2017
311-00779/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les retribucions dels 
bombers voluntaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
311-00780/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les retribucions per 
les hores extres dels bombers funcionaris de la regió d’emergències de Lleida en 
el període 2014-2017
311-00781/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les retribucions dels 
bombers funcionaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
311-00782/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de bombers 
voluntaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
311-00783/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de bombers 
funcionaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
311-00784/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les declaracions de 
l’exconseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb relació 
al dret de Catalunya a ésser present a Europa i al món
311-00796/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les relacions bilaterals 
que pensa establir amb les autoritats del Canadà i els Estats Units d’Amèrica
311-00797/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment dels prin-
cipis d’unitat d’acció a l’exterior i de lleialtat institucional, coordinació i cooperació
311-00798/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les diferències de fun-
cions i activitats entre la delegació de la Generalitat a França i la Casa de la Gene-
ralitat a Perpinyà
311-00799/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 68

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió d’un préstec de l’Ins-
titut Català de Finances al Círcol de Badalona (Barcelonès) per a finançar la compra 
de l’edifici on té la seu
314-02935/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 69
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del préstec concedit per 
l’Institut Català de Finances al Círcol de Badalona (Barcelonès) per a finançar la 
compra de l’edifici on té la seu
314-02936/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’òrgan de l’Institut Català de Fi-
nances que ha autoritzat el préstec al Círcol de Badalona (Barcelonès)
314-02937/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els paràmetres en què l’Institut Cata-
là de Finances s’ha basat per a concedir el préstec al Círcol de Badalona (Barcelonès)
314-02938/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els avals aportats pel Círcol de 
Badalona (Barcelonès) com a garantia del préstec que els ha concedit l’Institut Ca-
talà de Finances
314-02939/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones acomiadades de l’em-
presa Sistema d’Emergències Mèdiques del 2010 ençà
314-02940/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, juntament amb un altre diputat del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels bombers fun-
cionaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
314-02941/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels bombers vo-
luntaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
314-02942/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions per les hores extres 
dels bombers funcionaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
314-02943/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions dels parcs 
de bombers de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
314-02944/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers voluntaris 
de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
314-02945/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers funcionaris 
de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
314-02946/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers 
no acompanyats que han arribat del juny del 2018 ençà
314-02947/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers no 
acompanyats que hi ha als centres de menors que depenen de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-02948/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i el lloc en què es va re-
gistrar el banc d’ADN del Programa d’identificació genètica de desapareguts de la 
Generalitat
314-02949/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 76
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la Generalitat 
no parla de «desaparició forçada o involuntària» com a dret de les famílies dins el 
marc legal de la Llei de fosses del 2009 i els reglaments associats
314-02950/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del cens de persones 
desaparegudes durant la Guerra Civil al cens del Grup de Treball sobre Desaparici-
ons Forçades o Involuntàries de les Nacions Unides
314-02951/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència d’un jutge en les ex-
humacions dels morts de la Guerra Civil i la dictadura franquista i el garantiment 
documental de les accions que s’hi fan
314-02952/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer pública la identi-
ficació dels desapareguts del 1936 al 1977
314-02953/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos pressupostaris pre-
vistos per a afrontar la problemàtica dels pisos del barri dels Merinals de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-02954/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions mantingu-
des per a afrontar la problemàtica dels pisos del barri dels Merinals de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-02955/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat al millora-
ment i la conservació de l’entorn dels pisos del barri dels Merinals de Sabadell (Va-
llès Occidental) del 2010 ençà
314-02956/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’actuacions previstes 
per a afrontar la problemàtica dels pisos del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès 
Occidental)
314-02957/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció d’enderrocar els pisos i 
reallotjar els veïns del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02958/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement de l’estat de con-
servació de l’espai públic de l’entorn dels pisos del barri dels Merinals de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-02959/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer treballs de millo-
rament i manteniment de l’espai públic que envolta els pisos del barri dels Merinals 
de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02960/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de veïns que viuen als 
pisos afectats del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02962/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels principis d’unitat 
d’acció a l’exterior i de lleialtat institucional, coordinació i cooperació
314-02963/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 82
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les relacions bilaterals que pensa 
establir amb les autoritats del Canadà i els Estats Units d’Amèrica
314-02964/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions de l’exconseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb relació al dret de Ca-
talunya a ésser present a Europa i al món
314-02965/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències de funcions i activitats 
entre la delegació de la Generalitat a França i la Casa de la Generalitat a Perpinyà
314-02966/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la problemàtica que afecta els pi-
sos del barri dels Merinals, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02967/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de conservació adop-
tades del 2010 ençà per als monuments de Tarragona amenaçats per l’erosió de 
la costa
314-02968/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de conservació previs-
tes per als monuments de Tarragona amenaçats per l’erosió de la costa
314-02969/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta del 2010 ençà per a 
conservar els monuments de Tarragona amenaçats per l’erosió de la costa
314-02970/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer un estudi geolò-
gic i patrimonial per a avaluar l’estat de conservació del conjunt arqueològic i mo-
numental de la ciutat de Tarragona
314-02971/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 86
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
retallades en la universitat pública
310-00070/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 12.12.2018, DSPC-P 30.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
desenvolupament i la situació actual del Projecte Castor arran de les 
darreres decisions judicials
310-00071/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 12.12.2018, DSPC-P 30.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
arbitrarietats del Tribunal Constitucional en la defensa dels drets 
fonamentals
310-00072/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 12.12.2018, DSPC-P 30.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
del Cos de Mossos d’Esquadra
310-00073/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 12.12.2018, DSPC-P 30.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la defensa 
del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat davant els 
intents d’ens privats d’atribuir-se’n les funcions i la representació
310-00074/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 12.12.2018, DSPC-P 30.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la funció 
pública
310-00075/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 12.12.2018, DSPC-P 30.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació 
del Cos de Mossos d’Esquadra
310-00076/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 12.12.2018, DSPC-P 30.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
de seguretat pública
310-00077/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 12.12.2018, DSPC-P 30.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la proposta 
de nova política agrària comuna
310-00078/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 12.12.2018, DSPC-P 30.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació 
del Decret d’escola inclusiva
310-00079/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 12.12.2018, DSPC-P 30.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els anuncis de mobilitzacions dels comitès de defensa de 
la República per al 21 de desembre 
317-00038/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 12.12.2018, DSPC-P 30.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre si se sent en condicions d’exercir de president de la 
Generalitat respectant la Constitució i l’Estatut
317-00039/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 12.12.2018, DSPC-P 30.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre l’aval a l’actual model de seguretat i d’ordre públic
317-00040/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 12.12.2018, DSPC-P 30.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre si manté que la solució per a Catalunya és la via eslovena
317-00041/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 12.12.2018, DSPC-P 30.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre l’acord assolit per al retorn de les pagues extraordinàries 
dels treballadors públics
317-00042/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 12.12.2018, DSPC-P 30.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la resposta als moviments de l’Estat espanyol per a crear 
un relat fals sobre la violència a Catalunya
317-00043/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 12.12.2018, DSPC-P 30.
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1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu 
pel qual cinc directius de Ferrocarrils de la Generalitat cobren un 
salari superior al d’un conseller
311-00295/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
04.12.2018, DSPC-C 134.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de llocs de treball de designació política ocupats per dones 
als departaments de la Generalitat en el període 2011-2017
311-00370/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
04.12.2018, DSPC-C 134.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de llocs de treball de designació política ocupats per dones 
a les entitats dependents dels departaments de la Generalitat en el 
període 2011-2017
311-00371/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
04.12.2018, DSPC-C 134.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge de llocs de treball de la Generalitat i dels ens que en 
depenen coberts per funcionàries en el període 2011-2017
311-00372/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
04.12.2018, DSPC-C 134.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge de llocs de treball de la Generalitat i dels ens que en 
depenen coberts per dones en règim laboral fix en el període 2011-
2017
311-00373/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
04.12.2018, DSPC-C 134.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de llocs de treball de la Generalitat i dels ens que en 
depenen coberts per dones en règim laboral temporal en el període 
2011-2017
311-00374/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
04.12.2018, DSPC-C 134.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’incompliment de l’acord de 10 d’octubre de 2017 sobre l’adhesió a 
les actuacions i activitats de l’entitat Taula per la Democràcia i sobre 
la justificació d’absències del personal
311-00470/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
04.12.2018, DSPC-C 134.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a donar compliment a l’acord de 10 d’octubre 
de 2017 sobre l’adhesió a les actuacions i activitats de l’entitat Taula 
per la Democràcia i sobre la justificació d’absències del personal al 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
311-00471/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
04.12.2018, DSPC-C 134.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
implantació de la banda ampla del projecte Xarxa Oberta
311-00518/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
04.12.2018, DSPC-C 134.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
excedents de capacitat de la xarxa del projecte Xarxa Oberta
311-00519/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
04.12.2018, DSPC-C 134.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
connexions dels proveïdors externs d’Internet a la xarxa del projecte 
Xarxa Oberta
311-00520/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
04.12.2018, DSPC-C 134.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
dades del trànsit generat pels proveïdors externs d’Internet a la xarxa 
del projecte Xarxa Oberta
311-00521/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
04.12.2018, DSPC-C 134.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
el control del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació sobre el projecte Xarxa Oberta
311-00522/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
04.12.2018, DSPC-C 134.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’organigrama del projecte Xarxa Oberta
311-00523/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
04.12.2018, DSPC-C 134.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
pressupost per a la concessionària del projecte Xarxa Oberta del 
2010 ençà
311-00524/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
04.12.2018, DSPC-C 134.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
durada de la concessió del projecte Xarxa Oberta
311-00525/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
04.12.2018, DSPC-C 134.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
connexions amb fibra òptica del projecte Xarxa Oberta
311-00526/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
04.12.2018, DSPC-C 134.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de certificats emesos o renovats per l’Agència Catalana de 
Certificació CatCert entre els anys 2014 i 2017
311-00557/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 
04.12.2018, DSPC-C 134.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
d’exclusió de l’atenció sanitària universal que han tingut lloc als 
serveis d’urgències dels hospitals
314-01337/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-01337/12 a 
314-01345/12 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 res-
pondre-les de manera conjunta.

A Catalunya es disposa de la Llei 9/2017, de 29 de juny, d’universalització de l’as-
sistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, així 
com de diversos instruments, per a garantir el dret a l’accés a l’assistència sanitària.

El dret a l’atenció urgent està garantit sempre i en tots els casos i, en cap cas, està 
supeditat a la condició administrativa. No s’ha de confondre amb la facturació de 
l’assistència que els centres hospitalaris necessàriament han de fer amb posterioritat 
a l’acte mèdic: – Quan l’assistència està acreditada com de caràcter públic, a través 
de la targeta sanitària individual (TSI) o de la targeta sanitària europea (TSE), la 
facturació es remet al Servei Català de la Salut (CatSalut).

– Quan l’assistència no té cobertura pública, la facturació es remet al tercer obli-
gat al pagament (asseguradores, mútues, convenis, etc.) i, només quan no existeix 
aquest tercer, es factura al pacient.

– Quan el pacient no disposa de TSI, TSE, ni cap tercer està obligat al pagament, 
i no disposa de recursos econòmics per fer front a l’assistència sanitària, ha de signar 
un document de Declaració responsable i la seva assistència es factura al CatSalut.

En aquest context, al Departament de Salut no li consten casos d’exclusió sani-
tària als serveis d’urgències dels hospitals del sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya (SISCAT).

D’acord amb la Resolució del director del CatSalut de 29 de juny de 2017 mentre 
no s’aprovi el reglament previst a la disposició final primera de la Llei 9/2017, de 29 
de juny, als efectes de reconèixer l’accés a l’assistència sanitària pública per mitjà 
del CatSalut de les persones que no tenen la condició d’assegurades o beneficiàries 
del Sistema Nacional de Salut de l’Estat, es considera aplicable el procediment esta-
blert per la Instrucció 08/2015 del CatSalut. Accés a l’assistència sanitària de cober-
tura pública del CatSalut als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya que no 
tenen la condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut.

Per a les persones que no poden acreditar l’empadronament, des del 2 de març de 
2015 s’aplica el Conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i la Creu 
Roja per a facilitar l’accessibilitat als serveis sanitaris a les persones en situació de 
vulnerabilitat.

El CatSalut va elaborar el document Actuacions sanitàries urgents en centres, 
serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT): assistència i facturació, actualitzat el mes de maig de 2017, en 
el qual estan ben especificats els supòsits de facturació d’atenció sanitària, distribuït 
a tots els centres proveïdors, així com va dictar la Resolució del director del CatSa-
lut de 29 de juny de 2017.
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A l’annex s’adjunta un resum del protocol a seguir per imputar correctament la 
facturació d’una assistència a l’ens responsable del seu pagament.

Pel que fa al cas concret d’un estudiant esmentat a les preguntes, es tracta d’un 
ciutadà resident a Barcelona amb un visat per cursar uns estudis superiors.

La normativa que regula aquest tipus d’estades està recollida en el Reial Decret 
557/2011, de 20 de abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000 
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després 
de la seva reforma per la Llei Orgànica 2/2009.

A l’article 38.1 de l’esmentat RD 557/2011, s’estableixen com a requisits per obte-
nir el visat, entre d’altres, tenir garantits els mitjans econòmics necessaris per sufra-
gar les despeses d’estància i retorn al seu país i, en el seu cas, les dels seus familiars, 
i comptar amb una assegurança pública o una assegurança privada de malaltia amb 
una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya.

Per tant, el fet de comptar amb un visat per a cursar estudis comporta haver de 
disposar de suficiència de recursos com a mínim a través d’una assegurança pública 
o privada de malalties.

Quant a la reclamació presentada per aquest ciutadà, segons ha informat l’Hos-
pital Clínic, en data 7 de maig de 2018 se li va fer arribar un escrit de resposta a la 
reclamació presentada el dia 5 d’abril de 2018 a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania 
de l’Hospital, i que feia referència a la devolució de les despeses de l’assistència mè-
dica prestada.

El ciutadà va acordar amb el Servei de Facturació de l’Hospital Clínic el dia 13 
de febrer de 2018, mitjançant un correu electrònic, el pagament fraccionat de la fac-
tura de les despeses ocasionades del dia 19 d’octubre de 2017.

A la resposta també es fa esment que en el moment de la urgència, el reclamant 
va aportar una garantia de pagament de la seva companyia d’assegurances de viat-
ge, la qual li cobria les despeses originades per una urgència. No obstant això, al 
requerir una hospitalització i intervenció quirúrgica, el Departament de Facturació 
va requerir a l’asseguradora la garantia de pagament, la qual es va negar argumen-
tant que el procés assistencial tenia un origen diagnòstic preexistent i que segons la 
pòlissa contractada era motiu d’exclusió.

Arran de les afirmacions de la PASUCAT, el CatSalut va demanar informació a 
l’Hospital Clínic en relació amb la seva política d’atenció a les persones migrades.

La Direcció de l’Hospital va informar que és norma de la Institució atendre totes 
les urgències i posteriorment, aplicar la normativa vigent (Resolució del director de 
CatSalut, de 30 de setembre de 2016) en qüestió de qui s’ha de fer càrrec de les des-
peses generades per l’atenció sanitària, actuant en conseqüència.

Cal indicar que la gestió de la facturació impagada per assistències sanitàries que 
no tenen cobertura pública és una competència organitzativa pròpia de cada centre 
hospitalari, que pot dur a terme com consideri oportú dins el marc legal.

Cal indicar que l’Hospital Clínic va actuar d’acord amb la Resolució del director 
del Servei Català de la Salut (CatSalut), de data 30 de setembre de 2016, per la qual 
s’estableixen els requeriments i les actuacions que han de portar a terme les entitats 
proveïdores de serveis sanitaris per tal que el CatSalut es faci càrrec de l’atenció 
sanitària urgent, i el document «Actuacions sanitàries urgents en centres, serveis i 
establiments sanitaris del SISCAT: assistència i facturació», publicat pel CatSalut el 
maig de 2017.

Pel que fa a l’ens responsable que s’ha de fer càrrec de l’atenció sanitària urgent 
prestada, els centres del SISCAT tenen l’obligació d’identificar el responsable obli-
gat a fer-se càrrec del pagament de l’atenció, i ha de facturar a l’entitat responsable 
del pagament o al tercer responsable seguint els criteris d’actuació de l’esmentat 
document.

En el cas que la persona o el seu representant no disposi de recursos econòmics 
suficients per poder pagar l’import de l’assistència sanitària urgent, se’ls ha d’infor-
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mar sobre la necessitat de presentar la declaració responsable que consta a l’annex II.  
Aquesta declaració facilita l’atenció sanitària a càrrec del CatSalut i la facturació 
corresponent. Aquests documents han de ser custodiats pels proveïdors assistencials 
i han de restar a disposició del CatSalut.

Pel que fa al nombre de factures emeses per part dels centres hospitalaris, cal 
indicar que la gestió de la facturació impagada per mútues derivada d’assistències 
sanitàries que no tenen cobertura pública és una competència organitzativa pròpia 
de cada centre hospitalari. Per aquest motiu, el CatSalut no contempla en els seus 
sistemes d’informació les dades relatives a aquestes situacions.

Barcelona, 4 de desembre de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
Per delegació (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC 7717, de 

02.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló

Annex
El protocol a seguir per imputar correctament la facturació d’una assistència a 

l’ens responsable del seu pagament és el següent:
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions 
internes adoptades per a garantir el dret a l’atenció sanitària 
universal
314-01338/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01337/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’emetre 
un protocol als hospitals públics per a evitar que les factures 
d’atenció sanitària universal recaiguin en els pacients
314-01339/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01337/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
l’Hospital Clínic de Barcelona no va informar un estudiant estranger 
de les condicions legals respecte a l’assistència a estrangers
314-01340/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01337/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment 
dels hospitals públics per a reclamar el cobrament de les factures 
d’urgències a les mútues o asseguradores privades
314-01341/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01337/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable 
de les instruccions donades al servei d’urgències de l’Hospital 
Clínic de Barcelona de fer signar un document per a pagar l’atenció 
hospitalària si no es porta la targeta sanitària
314-01342/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01337/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
factures emeses pels hospitals públics a pacients pels impagaments 
de les mútues els darrers dos anys
314-01343/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01337/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
l’Hospital Clínic de Barcelona no ha atès la reclamació d’un estudiant 
estranger pel cobrament d’una factura del servei d’urgències
314-01344/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01337/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del 
Servei Català de la Salut davant l’Hospital Clínic de Barcelona per la 
denúncia dels col·lectius que lluiten contra l’exclusió sanitària dels 
immigrants
314-01345/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01337/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de l’expressió 
«Espanya profunda» en un informatiu de Televisió de Catalunya el 5 
de juliol
314-02024/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment al requeriment de la Mesa del Parlament en el 
procediment d’empara instat pel diputat Xavier García Albiol, representant del Sub-
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, arran de la resposta a la pregunta 
escrita, amb de tram. 314-02024/12, sobre l’ús de l’expressió «Espanya profunda» 
en un informatiu de Televisió de Catalunya el 5 de juliol, us trameto, en annex, la 
informació facilitada per la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Co-
municació.

Barcelona, 3 de desembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
Ens reiterem en la resposta donada a la pregunta escrita sobre l’ús de l’expressió 

«Espanya profunda» en un informatiu de Televisió de Catalunya el 5 de juliol.
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) és l’ens públic que 

gestiona els mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat de Catalunya, els 
canals de Televisió de Catalunya i el grup d’emissores de Catalunya Ràdio, a més 
dels continguts digitals generats per aquests mitjans.

En aquest sentit, fem constar una vegada més que l’article 3 de la llei 11/2007, 
d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, estableix que la 
CCMA actua amb plena autonomia funcional respecte del Govern en els termes es-
tablerts per aquesta llei i per la Llei 22/2005.

Tanmateix, recordem que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals dis-
posa d’instruments de control com són el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i, 
en l’àmbit parlamentari, la Comissió de Control de l’Actuació de la CCMA, en la 
qual el dia 21 de setembre passat es va respondre una pregunta referida a aquesta 
mateixa temàtica.

Antoni Molons i Garcia, secretari
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del 
tancament de l’accelerador lineal de l’Hospital Sant Joan, de Reus 
(Baix Camp)
314-02151/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-02151/12 a 
314-02163/12 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.

Tal com es va fer arribar per part de la consellera de Salut als i les portaveus dels 
diferents grups parlamentaris de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, 
en el context de la planificació de l’activitat durant els mesos d’estiu a l’Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus, entre el dia 16 de juliol i el 30 de setembre de 2018 
es va suspendre la programació de l’activitat d’un dels tres acceleradors lineals que 
gestiona aquest centre hospitalari.

Els criteris que s’han considerat a l’hora de prendre aquesta decisió han estat de 
tipus organitzatiu i d’eficiència dels recursos, salvaguardant la qualitat i l’atenció 
dels pacients atès que l’equipament ha estat operatiu en tot moment i ha funcionat 
en funció de la demanda.

Aquesta suspensió temporal de la programació d’un dels equipaments disponi-
bles no ha suposat cap risc per a la ciutadania. La demanda d’activitat i la qualitat 
del servei han estat garantides pel propi centre hospitalari. Així mateix, no va tenir 
cap implicació en l’atenció oncològica ni cap pacient s’ha vist afectat en el seu trac-
tament. La programació de l’activitat s’ha distribuït en els altres acceleradors lineals 
de l’hospital. Cap pacient, tret dels que necessiten tècniques que no es poden proveir 
des de Reus, han estat derivats a altres centres.

Tampoc es va generar cap increment de la llista d’espera, atès que els pacients 
que rebien tractament en aquest aparell han estat incorporats en les agendes dels al-
tres dos aparells que gestiona l’hospital.

L’impacte en el compte de pèrdues i guanys derivat de l’optimització del fun-
cionament de l’equipament s’haurà d’avaluar una vagada conclòs l’exercici cicle 
econòmic de 2018. Aquesta mesura es troba dins de la planificació de l’activitat 
programada durant els mesos d’estiu en què cal preveure també les vacances dels 
professionals i no solament l’aspecte econòmic.

A les Regions Sanitàries de Tarragona i les Terres de l’Ebre hi ha 4 acceleradors 
lineals, tres a l’Hospital Sant Joan de Reus i un altre ubicat a la Unitat de Radiote-
ràpia de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa, que funciona com una unitat 
satèl·lit de l’Hospital Sant Joan de Reus. La població de les dues regions sanitàries, 
segons el Registre central de persones assegurades del CatSalut, és de 771.918 per-
sones.

Atès que tots els acceleradors es van mantenir operatius i es va programar l’aten-
ció als pacients en funció de la demanda, no es va veure afectada la ràtio de pacients 
per màquina. A Catalunya, les dades relatives a les ràtios oscil·len entre els 368 pa-



BOPC 224
14 de desembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 29 

cients/any i els 576 pacients/any. A l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus la ràtio 
és de 437 pacients/any.

Barcelona, 28 de novembre de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
Per delegació (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC 7717, de 

02.10.2018)
Laura Pelay i Bargalló, secretària general

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a reobrir l’accelerador lineal de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix 
Camp)
314-02152/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02151/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acceptabilitat del 
tancament de l’accelerador lineal de l’Hospital Sant Joan, de Reus 
(Baix Camp)
314-02153/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02151/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible 
deteriorament de l’atenció oncològica a Tarragona pel tancament de 
l’accelerador lineal de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02154/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02151/12.



BOPC 224
14 de desembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi econòmic 
que comporta el tancament de l’accelerador lineal de l’Hospital Sant 
Joan, de Reus (Baix Camp), durant l’estiu
314-02155/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02151/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients afectats pel tancament de l’accelerador lineal de l’Hospital 
Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02156/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02151/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el centre sanitari al 
qual es deriven els pacients afectats pel tancament de l’accelerador 
lineal de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02157/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02151/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els riscos que 
comporta per als ciutadans el tancament de l’accelerador lineal de 
l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02158/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02151/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució per a fer 
disminuir la llista d’espera creada pel tancament de l’accelerador 
lineal de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02159/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02151/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’acceleradors lineals en funcionament a la província de Tarragona i 
el nombre de pacients a què donen servei
314-02160/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02151/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de pacients 
recomanada per a cada accelerador lineal
314-02161/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02151/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de 
la ràtio de pacients per accelerador lineal arran del tancament de 
l’accelerador lineal de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02162/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02151/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acceptabilitat de 
l’increment de la ràtio de pacients per accelerador lineal
314-02163/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02151/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir la conservació de les banquetes arbrades del 
Canal d’Urgell
314-02268/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-02268/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02269/12 a 314-
02271/12.

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

Per una banda, el canal d’Urgell és una propietat privada que pertany a la Comu-
nitat de Regants del canal d’Urgell.

Per l’altra les obres realitzades no estan en domini públic hidràulic i per tant l’ad-
ministració hidràulica, l’Agència catalana de l’Aigua o la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre no les ha d’autoritzar.

Tot i això, el Pla Territorial Parcial de les Terres de Lleida, aprovat definitiva-
ment el 24 de juliol de 2007, adscriu al sistema d’espais oberts la majoria de terrenys 
que flanquegen els canals, dotant-los del màxim règim de protecció especial, sòl de 
valor natural i de connexió. Segons la normativa del Pla, aquests sòls es regulen de 
la següent manera: 

– Article 2.6.2, prescriu que només es poden autoritzar en sòl no urbanitzable 
(SNU) aquelles actuacions d’edificació i transformació que no afectin de forma clara 
els valors que motiven la protecció especial.

– Article 2.12, determina que l’ordenació, les zones i mesures de protecció en 
SNU tenen l’objectiu de facilitar la gestió orientada a la preservació dels valors pai-
satgístics i patrimonials dels espais agraris amb valor, entre els quals s’inclouen les 
infraestructures de rec i drenatge.

– Article 2.20.3, que recomana que, des del punt de vista mediambiental, es 
redactin Plans especials per recuperar les banquetes de canals i sèquies.

– Article 6.2.1.e que fixa que són objecte de protecció, i en principi s’ha n de con-
servar, la xarxa de camins rurals, les infraestructures de rec, sens perjudici de les 
obres de manteniment i millora que siguin necessàries.
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– Article 6.2.3. fixa que l’autorització dels projectes de transformació del sòl que 
hagin d’afectar el paisatge rural requerirà la redacció d’un informe d’impacte i inte-
gració paisatgística i l’emissió del corresponent informe preceptiu per part de l’ad-
ministració competent en matèria de paisatge.

El Catàleg de Paisatge de les Terres de Lleida, aprovat definitivament el 5 d’agost 
de 2008, reconeix els valors estètic, històric, identitari i social de les banquetes ar-
brades. En aquest sentit, elabora un seguit d’Objectius de qualitat paisatgística, que 
es detallen a continuació: 

– Objectiu 2, que estableix com a criteri «respectar la continuïtat funcional dels 
canals, banquetes i sistemes de reg, i en la mesura del possible, mantenir-los desco-
berts i amb un tractament paisatgístic adequat».

– Objectiu 5, que estableix com a criteri «evitar l’increment de l’efecte barrera o 
de fragmentació de les infraestructures lineals, en especial [...] les banquetes arbra-
des, específicament, les situades entre Bell-lloc d’Urgell i el límit oest de la unitat 
Plana d’Urgell, i entre Mollerussa i Bellpuig».

– Objectiu 17, que fixa com a criteris «mantenir els patrimonis civil i paisatgístic 
lligat als Canals de Terres de Lleida, i en especial, per la conservació de les ban-
quetes arbrades, actiu visual de primer ordre del tot l’àmbit territorial», «promoure 
espais de concertació i cogestió entre administracions, associacions de protecció de 
les Banquetes i altres agents implicats, i les Comunitats de Regants», i «incloure les 
banquetes arbrades com a elements d’interès a considerar en el contingut de la do-
cumentació ambiental dels POUMS i Catàlegs de béns municipals corresponents».

En aquest sentit, els Ajuntaments afectats, tal i com marca l’objectiu 17 del Ca-
tàleg de Paisatge de les Terres de Lleida, on s’indica que s’han de «promoure espais 
de concertació i cogestió entre administracions, associacions de protecció de les 
Banquetes i altres agents implicats, i les Comunitats de Regants» han signat dife-
rents convenis per minimitzar l’impacte paisatgístic en les obres que s’hagin hagut 
de realitzar en el canal.

Barcelona, 30 de novembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes 
amb la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell perquè 
les obres de modernització del canal no comportin la pèrdua de les 
banquetes arbrades
314-02269/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02268/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de les 
banquetes arbrades del Canal d’Urgell als trams de les Borges 
Blanques (Garrigues), Juneda (Garrigues) i Bellvís (Pla d’Urgell)
314-02270/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02268/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-
se amb la plataforma Canal Viu, que defensa el valor ambiental del 
Canal d’Urgell
314-02271/12

Proponent: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02268/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consulta a la 
Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional amb relació a la 
campanya institucional per a l’Onze de Setembre
314-02367/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02367/12 fins a la 
314-02369/12, us informo del següent:

La Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional no s’ha reunit des d’abans 
de la suspensió de l’autonomia de Catalunya per l’aplicació de l’article 155. Resta 
pendent el nomenament dels membres que formen part de la mateixa. Està previst 
que la Comissió es reuneixi properament.

La inversió en publicitat institucional per difondre els actes de la Diada de 2018 
va ascendir a la quantitat de 17.303 euros en un contracte menor per la creativitat 
del cartell i en el subsegüent Pla de Mitjans, que va ascendir a 189.230,67 euros en 
paper i 31.514,16 euros on-line.

Adjuntem 2 annexos en què consten els mitjans on s’ha inserit la campanya ins-
titucional de la Generalitat de Catalunya amb ocasió de l’11 de setembre de 2018, 
amb el seu corresponent cost d’inserció.

Barcelona, 30 de novembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la 
campanya de publicitat institucional de l’Onze de Setembre
314-02368/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02367/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans 
de comunicació en què es va inserir la campanya de publicitat 
institucional de l’Onze de Setembre
314-02369/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02367/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes 
institucionals organitzats o coorganitzats pel Govern amb motiu de la 
Diada de l’Onze de Setembre de 2018
314-02389/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número de 
tramitació: 314-02389/12 a 314-2392/12 us trameto, en documents annexos, la infor-
mació facilitada per la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comu-
nicació, així com el llistat de les despeses realitzades per la Delegació del Govern a 
Madrid i pels departaments corresponents.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 27 de novembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

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 el cost total dels 
actes institucionals organitzats o coorganitzats pel Govern amb 
motiu de la Diada de l’Onze de Setembre de 2018
314-02390/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02389/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Marxa 
per la Llibertat
314-02391/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02389/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’acte 
celebrat a la plaça de Sant Jaume, de Barcelona, amb motiu de la 
Diada de l’Onze de Setembre de 2018
314-02392/12

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02389/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els grups ultres 
detectats als camps de futbol
314-02415/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23626 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02415/12 i 314-
02416/12, us informo del següent:

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

Com a conseqüència de les polítiques i campanyes restrictives aplicades els dar-
rers anys, els clubs de futbol catalans esmentats a la pregunta no compten amb grups 
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que es podrien considerar ultres. Actualment els aficionats més actius són ubicats 
a les denominades grades d’animació, les quals disposen d’elements de seguretat i 
de control especials, com controls biomètrics, pantalles de separació de grades, etc.

L’únic club que podria tenir grups amb arrels més radicals és el FC Barcelona, 
que actualment compta amb els Boixos Nois i la seva branca jove anomenada Ca-
chorros. Ambdues formacions participen de les mateixes activitats i es barregen en 
els àmbits en què actuen utilitzant la seva simbologia simultàniament.

Malgrat que alguns membres accedeixin a l’estadi perquè disposen de la condi-
ció d’abonats, estan sotmesos a control policial i de seguretat privada per evitar que 
es produeixin concentracions de persones d’aquests grups i per tal que es mantin-
guin a les localitats que tenen assignades.

Tenint en compte això, la situació actual en els diferents clubs és la següent:
– Futbol Club Barcelona: actualment els grups més radicals estarien formats 

aproximadament per 100 membres de Boixos Nois i 50 de Cachorros.
– Reial Club Deportiu Espanyol: no hi ha cap grup ultra a l’interior del camp. 

Existeix l’agrupació RCDEFIRM (subgrup que conformava la grada d’animació), 
integrat per unes 15-20 persones que es reuneixen fora de l’estadi perquè tenen pro-
hibida l’entrada per resolució judicial.

– Girona Futbol Club: no té identificat cap membre ultra a l’estadi.
– Reus Deportiu: no hi ha cap grup ultra.
– Gimnàstic de Tarragona: no hi ha cap grup ultra considerat com a tal.

Barcelona, 28 de novembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
membres dels grups ultres detectats als camps de futbol
314-02416/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23626 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02415/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els grups ultres més 
actius relacionats amb clubs de futbol
314-02417/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02417/12, 314-
02418/12 i 314-02419/12, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió 
i anàlisi.
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La Comissió estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intoleràn-
cia en l’Esport ha considerat que a Catalunya no hi ha cap grup ultra. Tot i això, 
s’han produït incidents amb els Boixos Nois i els seus successors, Cachorros, del FC 
Barcelona, i els RCDEFIRM del RCD Espanyol.

En el marc de baralles entre aficions:
– Futbol Club Barcelona: La temporada passada es va produir un incident en el 

marc d’un partit de Copa del Rei entre aficionats del FC Barcelona i del RCD Es-
panyol al Camp Nou. Aficionats del RCD Espanyol van obtenir entrades del Camp 
Nou, ubicades en diferents sectors. Un cop iniciat el partit, es van ajuntar en una 
mateixa zona i van mostrar simbologia del RCDE. Aquest fet va provocar que els 
aficionats del FCB es desplacessin cap a aquesta zona i es van produir agressions.

Els incidents generats per Boixos Nois i Cachorros s’originen quan es concen-
tren en determinats bars de les rodalies de l’estadi on encenen pirotècnia i realitzen 
càntics. El recent fet més destacat és l’agressió que un grup d’aficionats del PSV 
Eindhoven va patir el 18 de setembre de 2018, a les rodalies de l’estadi, fruit d’un 
atac de persones relacionades amb aquests grups en represàlia per estar als bars que 
freqüenten habitualment (defensar el seu territori).

– Reial Club Deportiu Espanyol: El membres de grup RCDEFIRM van prota-
gonitzar una agressió al maig de 2016 a Barcelona, amb membres d’un altre grup 
d’animació del Club amb el qual mantenen discrepàncies internes. El mateix grup 
també va protagonitzar al setembre de 2016 un desplaçament a Sant Sebastià amb 
motiu del partit de lliga entre la Reial Societat i el RCD Espanyol amb la intenció de 
barallar-se amb membres ultres de la Reial Societat.

– Girona Futbol Club: No hi ha constància de cap fet violent ni d’agressions entre 
aficionats en els darrers dos anys.

– Gimnàstic de Tarragona: En finalitzar el partit entre el Gimnàstic de Tarrago-
na i el CF Reus Deportiu d’1 de maig de 2017 es van produir enfrontaments entre 
alguns membres del grup Orgull grana i aficionats del Reus que es trobaven a la gà-
bia visitant. Es van produir llançaments des de l’exterior i es va haver de fer línies 
policials per separar els aficionats del Nàstic de l’espai ocupat pels del Reus. No es 
té coneixement que hi hagués cap ferit.

– Reus Deportiu: Al partit CF Reus Deportiu - Gimnàstic de Tarragona del 18 de 
novembre de 2017 es van produir llançaments d’objectes entre aquests grups (ampo-
lles, pedres, etc.), durant l’entrada del grup Orgull grana a l’estadi del Reus.

Fora del marc de les baralles entre aficions, la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra no té coneixement de l’existència d’agressions i accions violentes realit-
zades per grups ultres relacionats amb equips de futbol.

En relació amb l’agressió de Santa Coloma de Farners del passat 10 de febrer de 
2018 a què es fa referència a la pregunta, es van obrir diligències per un delicte de 
lesions i danys. Aquest fet no va ser protagonitzat per un grup ultra del futbol com a 
tal, sinó per una persona a títol individual i en el marc d’una baralla durant una festa 
de Carnestoltes. El fet que la persona agressora hagués tingut relació amb aficions 
ultres del futbol era merament circumstancial.

Les aficions ultres del futbol, ja siguin d’extrema dreta o d’extrema esquerra, so-
len tenir alguns membres amb antecedents policials per accions violentes. Les ac-
cions delictives que puguin protagonitzar aquestes persones a títol individual fora de 
l’àmbit de l’esport queden fora de l’acció dels mateixos grups ultres i, fins i tot, en 
algunes ocasions els mateixos grups ultres es desmarquen d’accions violentes prota-
gonitzades per algun dels membres fora de l’àmbit d’afició esportiva.

Barcelona, 28 de novembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions violentes 
dels grups ultres relacionats amb clubs de futbol en baralles entre 
seguidors
314-02418/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02417/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions violentes 
dels grups ultres relacionats amb clubs de futbol fora del marc de les 
baralles entre seguidors
314-02419/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02417/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració 
entre els clubs de futbol i els Mossos d’Esquadra per a posar fi a la 
violència ultra als estadis
314-02420/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02420/12, us 
informo del següent:

Els clubs de futbol de 1a Divisió, 2a Divisió A i 2a Divisió B, i els de la lliga 
ACB de bàsquet, tenen l’obligació normativa de disposar de la figura del coordina-
dor de seguretat, que recau en la persona d’un comandament policial. Aquest coor-
dinador de seguretat és el responsable del dispositiu de seguretat que s’estableix al 
voltant de l’esdeveniment esportiu.

El Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, de la Llei de l’esport ja estableix 
que les entitats esportives i les persones organitzadores d’espectacles esportius es-
tan obligades a prestar la màxima col·laboració a les autoritats governatives per a la 
prevenció de la violència en l’esport, i han de posar a disposició del coordinador de 
seguretat els elements materials i humans necessaris i adoptar les mesures de pre-
venció i control establertes. Aquesta relació es concreta a través del representant de 
seguretat del club que, en l’exercici de les seves tasques durant l’esdeveniment es-
portiu, s’ha d’atenir a les instruccions del coordinador de seguretat.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) té la figura del coor-
dinador general de seguretat en esdeveniments esportius que, a través de la Oficina 
de l’Esport (composada per efectius de la PG-ME), fa reunions amb els coordina-
dors de seguretat dels clubs, per fer complir la normativa esportiva.
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Paral·lelament a les obligacions normatives, cada any tenen lloc a nivell estatal 
seminaris sobre la seguretat i la integritat al futbol professional (1a Divisió i 2a Di-
visió A), a les quals assisteixen els coordinadors de seguretat dels diferents cossos 
policials, els directors de seguretat dels clubs i els presidents de les federacions de 
penyes.

Barcelona, 28 de novembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va ocultar 
a l’opinió pública la intranquil·litat de les empreses i dels fons 
d’inversió després de l’U d’Octubre
314-02661/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23353 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02661/12 us in-
formo del següent:

En tot moment el Govern va respondre i explicar la situació, tant en seu parla-
mentària com en les rodes de premsa habituals del Govern, i/o en altres canals de 
comunicació.

Barcelona, 27 de novembre de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
l’informe sobre la preocupació de les empreses després de l’U d’Octubre 
aconsellava no enviar la informació per escrit
314-02662/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02662/12 us in-
formo del següent:

Respecte aquesta pregunta, en primer lloc, no eren informes. Les persones que 
ocupaven responsabilitat en aquest àmbit, entre les quals hi havia la Directora Gene-
ral d’Indústria (actual Consellera), el Conseller delegat d’Acció i personal del Depar-
tament, a partir de l’1Octubre, van intensificar l’anàlisi de la situació, i es realitzava 
mitjançant correus electrònics cada sis hores, a on analitzaven la situació de l’eco-
nomia productiva a Catalunya i la posada en contacte amb el Departament per fer 
consultes respecte la situació política a Catalunya, per part d’empreses i inversors.

Determinats càrrecs del Departament, per la tasca a realitzar, han de signar un 
document de confidencialitat, i per tant, s’ha de ser molt responsable en el moment 
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d’establir noms d’empreses i futures inversions en correus electrònics o escrits que 
poden ésser públics.

Barcelona, 27 de novembre de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si alguna de les 
empreses que figuren a l’informe sobre la preocupació de les 
empreses després de l’U d’Octubre ha retirat les inversions
314-02663/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02663/12 us in-
formo del següent:

Des del Departament d’Empresa i Coneixement, s’ha reiterat en moltes ocasions, 
entre elles a la Compareixença del 18 d’Octubre, que en cap moment el Govern ha 
ocultat cap informació ni cap dada referent a la situació econòmica de Catalunya i, 
en concret, als moviments de seus socials d’empreses.

A principis d’octubre del 2017, el Departament d’Empresa i Coneixement va 
crear un grup de treball i seguiment, format pels alts càrrecs del Departament, amb 
l’objectiu de fer un seguiment específic de la situació, proporcionar seguretat i tran-
quil·litat a totes les empreses que operaven i operen actualment a Catalunya, infor-
mar als agents socioeconòmics i donar resposta immediata a qualsevol contingència 
que les empreses poguessin presentar. Cada sis hores es posava el «termòmetre» per 
conèixer i avaluar la situació.

En el context d’aquest grup es van dur a terme reunions d’alt nivell amb multina-
cionals establertes a Catalunya per resoldre les seves inquietuds. Totes les empreses 
tenien accés al màxim representant de la conselleria.

De forma que, els informes sol·licitats, com a tal no existeixen, de manera que no 
es poden lliurar. I tal i com s’ha explicat de forma clara i entenedora, és que es va 
crear un grup de treball i seguiment, format pels alts càrrecs del departament, amb 
l’objectiu de fer un seguiment específic de la situació, proporcionar seguretat i tran-
quil·litat a totes les empreses que operaven i operen actualment a Catalunya, infor-
mar als agents socioeconòmics i donar resposta immediata a qualsevol contingència 
que les empreses poguessin presentar.

Barcelona, 27 de novembre de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic i 
laboral de l’ajornament de les inversions de les empreses citades en 
una notícia publicada per «eldiario.es» el 25 de setembre de 2018
314-02664/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02664/12 us in-
formo del següent:

Respecte aquesta pregunta, exposem les conclusions de l’Informe que el Depar-
tament va fer públic aquest setembre del 2018.

Des de l’octubre del 2017 fins al 31 de juliol de 2018 s’han pres 2.501 decisions 
empresarials per traslladar seus socials de Catalunya a altres comunitats autòno-
mes. El nombre d’empreses que es traslladen fora de Catalunya es fa a través del 
recompte de CIFs (persona jurídica) i una empresa pot tenir varis CIFs, els 3.700 
CIFs que s’han traslladat fora de Catalunya correspondrien a 2.501 decisions em-
presarials.

Respecte les inversions, cal fer referència explícita a que la Generalitat de Cata-
lunya no té constància de cap retirada ni ajornament d’inversions. Alhora, les dades 
de les futures inversions no es poden fer públiques ja que estan protegides per mo-
tius de confidencialitat.

Barcelona, 27 de novembre de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es farà cap 
informe oficial sobre les dades de l’impacte fiscal del Reial decret llei 
15/2017
314-02665/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23357 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02665/12 us in-
formo del següent:

L’impacte real del Real Decret de 15/2017 de 6 d’octubre de mesures urgents en 
matèria de mobilitat d’operadors econòmics dins del territori nacional, un decret 
publicat segons justifica el propi text per raons d’urgent necessitat, a on la funció 
principal ha estat facilitar el canvi de seu social però no fa referència a la seu fiscal; 
de forma que no es pot deduir que tingui un impacte fiscal directe.

Alhora, la Generalitat de Catalunya no té les dades sobre els canvis de seus fis-
cals, ja que és l’Agència Tributària qui disposa d’aquestes dades, i qui és l’organisme 
competent.

Barcelona, 27 de novembre de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya arran del brot 
d’impetigen detectat a diferents centres escolars de Barcelona
314-02670/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-02670/12 a 
314-02675/12 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.

L’impetigen no ampul·lós és una entitat clínica causada per una infecció superfi-
cial de la pell, que pot ser causada per dos tipus de bacteris: Staphyloccocus aureus 
(més freqüentment) i Streptococcus pyogenes. És una malaltia molt contagiosa, que 
generalment no crea complicacions i es sol resoldre en 7-10 dies amb tractament 
antibiòtic. Els bacteris que causen l’impetigen penetren la pell quan aquesta presenta 
alguna lesió prèvia, que pot ser causada per exemple per rascat, picades d’insectes, 
boqueres, o per malalties com l’èczema, la dermatitis atòpica o els polls. Aquests 
bacteris també poden viure a la pell sana sense causar malaltia.

D’aquesta manera, és possible desenvolupar la infecció sense que aquesta hagi 
estat adquirida pel contacte amb una persona malalta. L’impetigen es pot contagiar 
quan la pell entra en contacte amb el contingut de les lesions d’una persona infecta-
da. A vegades també pot contagiar-se a través d’objectes que hagin estat en contacte 
amb aquestes lesions, com per exemple tovalloles, llençols o joguines.

A la ciutat de Barcelona, les mesures adoptades es porten a terme des del ser-
vei de vigilància epidemiològica de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, en el 
marc de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (Decret 203/2015, de 
15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen 
els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics).

Alguns dels brots identificats a Barcelona des del mes de setembre estan relacio-
nats amb el bacteri Staphyloccocus aureus i d’altres amb el bacteri Streptococcus 
pyogenes. Així mateix, tant la distribució geogràfica, com la informació recollida 
a les diferents investigacions no demostra cap vincle epidemiològic entre els dife-
rents brots. Per tant, la informació de la que disposem no ens orienta cap a pensar 
que es tracti d’un sol brot d’impetigen, sinó de diferents brots que s’han originat per 
separat.

L’impetigen no és una malaltia de declaració obligatòria recollida al Decret 
203/2015, de 15 de setembre, per tant cal aclarir que la resposta a aquesta pregun-
ta no fa referència a la incidència ni al número total de casos d’impetigen que hi 
ha actualment a Catalunya. D’acord amb el decret esmentat, els brots epidèmics de 
qualsevol etiologia són de notificació obligatòria urgent. Un brot d’impetigen es de-
fineix com a l’existència de dos o més casos d’impetigen amb un vincle epidemio-
lògic identificat.

Entre l’1 de setembre i el 9 de novembre del 2018 s’han notificat a la Xarxa de 
vigilància epidemiològica de Catalunya (XVEC) un total de 41 brots d’impetigen, 
els quals han estat investigats i gestionats per part dels Serveis de Vigilància Epide-
miològica Territorials de la Xarxa.

Del total de brots, 29 han ocorregut a la ciutat de Barcelona i han estat notificats 
al Servei d’Epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Ma-



BOPC 224
14 de desembre de 2018

1.25.15. Preguntes per escrit 44

joritàriament, 27 dels brots, han afectat a l’àmbit escolar o a l’àmbit escolar-familiar 
i 2 s’han limitat a l’àmbit familiar. Dins els 29 brots han resultat afectades 159 per-
sones, la major part de les quals (154 casos) es van donar en brots escolars o mixtes 
(escolars i familiars). La mediana del número de casos per cada brot és de 4, amb 
un mínim de 2 i un màxim de 13.

A més dels brots d’impetigen notificats per l’ASPB, ocorreguts a la ciutat de Bar-
celona, a la XVEC s’han declarat 12 brots més que s’han distribuït per altres terri-
toris de Catalunya. Del total de brots 10 han afectat l’àmbit escolar, 1 al familiar i 1 
s’ha produït en un centre d’acollida. El total de persones afectades ha estat de 59, de 
les quals 54 han resultat afectades en l’entorn escolar. La mediana de casos per brot 
es de 4,5 amb mínim de 2 i màxim de 10.

Tots els brots identificats i sospitats a nivell escolar són comunicats al Servei 
d’Epidemiologia de l’Agència Pública de Barcelona (SEPID), generalment per part 
de la direcció dels centres educatius, però també per part de persones afectades o 
professionals sanitaris. Aquests tenen la obligació de facilitar a les autoritats sanità-
ries les dades de contacte dels casos sospitosos, per tal de confirmar el diagnòstic i 
aplicar les mesures adients per controlar la evolució del brot.

El primer pas de la investigació és la confirmació del brot. Per tal de dur a ter-
me aquest pas, la persona que rep la comunicació contacta amb els afectats, revisa 
la informació disponible en relació als diagnòstics i la temporalitat de la malaltia. 
Una vegada confirmat que es tracta d’un brot d’impetigen, el SEPID informa de la 
existència del brot als interlocutors habituals, entre ells la gerència de l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona i la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a 
Emergències de Salut Pública.

El SEPID es posa en contacte amb la direcció de l’escola i explica el pla de con-
trol establert. El material informatiu facilitat a les famílies per part del Servei d’Epi-
demiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) és el següent:

– Un document informatiu sobre la malaltia i recomanacions pel seu control i la 
prevenció de la transmissió.

– Una carta adreçada exclusivament als tutors legals dels infants de les classes 
amb casos on es reforcen les mesures de control i s’informa de la existència del brot.

– Un document amb informació sobre els criteris de l’evicció escolar «Criteris 
de no assistència de l’alumnat a l’escola o llar d’infants durant un període de temps 
determinat a causa de malalties transmissibles». Aquest document es pot consultar 
a l’enllaç http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Vigilancia_epide-
miologica/documents/arxius/eviccioescolar.pdf.

– Un document informatiu sobre la llei de protecció de dades.
Després de les mesures inicials, comença un període de vigilància, on el centre 

educatiu notifica regularment la aparició de nous casos sospitosos d’impetigen a ni-
vell de tota l’escola.

Les mesures que cal prendre en cas de que es sospiti d’impetigen són: extremar 
les mesures higièniques (rentat de mans i ferides), visitar al pediatra per confirmar 
el diagnòstic i el tractament, i no assistir a classe fins mínim 48h després de l’inici 
del tractament (l’evicció escolar pot arribar a ser més perllongada en cas que ho in-
diqui el pediatra).

Per tancar un brot d’impetigen, i per tant, cessar el seguiment, s’han de complir 
dos cicles d’incubació de la malaltia sense l’aparició d’un nou cas. Segons l’etiologia 
(és a dir, el bacteri que estigui causant el brot d’impetigen), el període d’incubació de 
la malaltia serà diferent. En cas que el microorganisme aïllat sigui un Streptoccocus 
pyogenes, el temps d’espera serà de 8 dies (període d’incubació màxim de 4 dies); i 
en cas que es tracti d’un brot causat per Staphyloccocus aureus, el temps d’espera és 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Vigilancia_epidemiologica/documents/arxius/eviccioescolar.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Professionals/Vigilancia_epidemiologica/documents/arxius/eviccioescolar.pdf
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de 20 dies (període d’incubació màxim de 10 dies). Abans de tancar un brot, l’ASPB 
contacta amb el centre per confirmar que no s’han detectat més casos.

Barcelona, 4 de desembre de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
Per delegació (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC 7717, de 

02.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
d’impetigen detectats des del setembre
314-02671/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02670/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment del 
brot d’impetigen detectat a diferents centres escolars
314-02672/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02670/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses 
pel Servei de Vigilància Epidemiològica de Barcelona arran del brot 
d’impetigen detectat a diferents centres escolars de Barcelona
314-02673/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02670/12.

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
comunicació que s’han donat als centres escolars i a les famílies per 
tal de donar a conèixer la possible malaltia arran del brot d’impetigen 
detectat a diferents centres escolars de Barcelona
314-02674/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02670/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls 
epidemiològics fet arran del brot d’impetigen detectat a diferents 
centres escolars de Barcelona
314-02675/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 23716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02670/12.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
retallades en la universitat pública
310-00070/12

ANUNCI: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 23924 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.12.2018

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les retallades a la universitat pública.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
desenvolupament i la situació actual del Projecte Castor arran de les 
darreres decisions judicials
310-00071/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 23937 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.12.2018

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre el desenvolupament i la situació ac-

tual del Projecte Castor arran de les últimes decisions judicials?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les arbitrarietats 
del Tribunal Constitucional en la defensa dels drets fonamentals
310-00072/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 23938 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.12.2018

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació a les arbitrarietats del Tribunal 

Constitucional en la defensa dels drets fonamentals?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
del Cos de Mossos d’Esquadra
310-00073/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 23942 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.12.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la situació del Cos de Mos-

sos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la defensa 
del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat davant els 
intents d’ens privats d’atribuir-se’n les funcions i la representació
310-00074/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 23943 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.12.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment de la Consellera de Presidència amb relació a la defensa 

del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat de Catalunya davant els 
intents d’atribuir-se’n les funcions i la representació per part d’ens privats?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la funció 
pública
310-00075/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 23945 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.12.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la funció pública.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació 
del Cos de Mossos d’Esquadra
310-00076/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 23946 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.12.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’actuació del Cos de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
de seguretat pública
310-00077/12

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 23947 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.12.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la política de seguretat pública.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la proposta 
de nova política agrària comuna
310-00078/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 23950 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.12.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern de Catalunya en relació a la proposta de la nova 

PAC?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació 
del Decret d’escola inclusiva
310-00079/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 23951 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.12.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern sobre l’aplicació decret escola inclusiva?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00038/12

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 22852 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.12.2018

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00039/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 23723 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.12.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui res-
posta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en rela-

ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00040/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 23764 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.12.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 164 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del President de la Generalitat de Catalunya sobre la situació 

política i social que viu el país.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00041/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 23922 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.12.2018

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació 
política?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els esdeveniments de l’actualitat política
317-00042/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 23936 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.12.2018

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeve-

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00043/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 23955 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 10.12.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels darrers esdeveniments 

polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ordre 
del president de la Generalitat a Ports de la Generalitat d’autorització 
de desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius
311-00567/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 13620 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 11.12.2018

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué el Sr. Torra ordena a Ports de la Generalitat de Catalunya que autorice 

el desembarco del Aquarius «per poder desembarcar les persones rescatades amb 
totes les garanties» si según el propio secretario de igualdad, migraciones y ciuda-
danía de su propio gobierno los centros de acogida de menores gestionados por la 
propia Generalitat de Cataluña están y estaban saturados antes de la orden del Sr. 
Torra?

– ¿Adoptó dicha decisión el Sr. Torra a sabiendas de la imposibilidad de la ad-
ministración que de él depende de dar acogida efectiva a las personas a bordo del 
Aquarius?

– ¿Le parece al Sr. Torra que no poder acoger siquiera a los menores acompaña-
dos a bordo del Aquarius es «ofrecer todas las garantías» a personas que sí están 
sufriendo una crisis humanitaria?

– ¿Consideraba el Sr. Torra que era más importante anunciar dicha orden que 
garantizar que la administración que de él depende está bien gestionada y en condi-
ciones de poder ofrecer en las más mínimas condiciones una acogida digna?

Palacio del Parlamento, 16 de agosto de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
competència de la Generalitat per a autoritzar el desembarcament de 
les persones rescatades pel vaixell Aquarius
311-00568/12

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 13621 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 11.12.2018

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Teniendo en cuenta que la situación del Aquarius requería del ejercicio de com-

petencias estatales y actuación conjunta en el marco de la Unión Europea como de-
muestra el acuerdo liderado por Francia y Malta y en el que participan otros cuatro 
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estados miembros, entre ellos, España ¿En base a qué competencia autonómica dio 
el Sr. Torra la orden de autorizar el desembarco del Aquarius?

– Si el Sr. Torra sabe que en su función de Presidente de la Generalitat no tiene 
competencia alguna en materia de fronteras o de estatuto de entrada y residencia 
de migrantes ¿le parece ético al Sr. Torra dar la falsa impresión de tenerlas con un 
anuncio carente de viabilidad alguna en lo que es una auténtica situación de crisis 
humanitaria?

Palacio del Parlamento, 16 de agosto de 2018
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00757/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 22910 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 10.12.2018

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

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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 
sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, les direccions dels centres 
docents 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 Segu-
retat 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 lliber-
tat 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 vul-

neració 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 oralment en comissió 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
311-00758/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 22911 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 10.12.2018

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

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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 Cata-
lana, 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 difon-
dre 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 vul-

neració 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 oralment en comissió 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
311-00759/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 22912 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 10.12.2018

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

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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 nacionalista del 
sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, la Fundació Vedruna Cata-
lunya Educació i l’AMPA Vedruna Tona van difondre un manifest en el qual es co-
municava 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 vul-
neració 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 vul-
neració 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 oralment en comissió 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
311-00760/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 22913 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 10.12.2018

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

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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 nacionalista del 
sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, l’Agrupació Escolar Ca-
talana (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 ins-
titucions 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 vul-

neració 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 oralment en comissió 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
311-00761/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 22914 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 10.12.2018

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

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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 nacionalista del 
sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, la Fundació Vedruna Cata-
lunya Educació va difondre un manifest en el qual es comunicava la seva indignació 
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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 mani-
fest 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 na-
cionalistes 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 vul-

neració 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 oralment en comissió 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
311-00762/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 22915 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 10.12.2018

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

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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 
(Sant Pere de Ribes), l’Escola la Muntanyeta (Barcelona), l’Escola Guillem Balsa-
reny (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’ante-
lació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenyament envers aquesta vul-

neració 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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00763/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 22916 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 10.12.2018

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

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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 si-
gui 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 vul-

neració 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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00764/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 22917 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 10.12.2018

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

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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 naciona-
lista 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 Catalunya (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 indiscriminada-
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ment 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 vul-

neració 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 oralment en comissió 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
311-00765/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 22918 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 10.12.2018

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

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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 
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 vul-

neració 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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00766/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 22919 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 10.12.2018

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

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Segons consta entre les pàgines 67 i 70 de l’informe de Societat Civil Catalana 
(SCC) i la Asambles por una Escuela Bilingüe (AEB), Instrumentalización naciona-
lista 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 ju-
dicials 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 vul-

neració 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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’ocupació de les escoles durant el cap de setmana de l’1 d’octubre 
de 2017
311-00767/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 22920 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 10.12.2018

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

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Segons consta entre les pàgines 148 i 150 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 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 
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d’autèntics vasos comunicants i els CDR donaven instruccions pels canals de Tele-
gram 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 esti-gues-

sin 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·le-
gal? Quina és l’opinió del conseller envers a la utilització 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 oralment en comissió sobre les 
concentracions de condemna de les càrregues policials de l’1 
d’octubre de 2017 fetes l’endemà en centres educatius
311-00768/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 22921 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 10.12.2018

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

el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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 nacio-
nalista 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 
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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00769/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 22922 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 10.12.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, 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.

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 uti-
lizados 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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00770/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 22923 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 10.12.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, 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.

Según consta en la página 180 del informe de Societat Civil Catalana (SCC) y la 
Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Instrumentalización nacionalista del sis-
tema 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 fun-
damento, 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 
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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 oralment en comissió sobre les 
actuacions fetes per a assegurar-se que els centres escolars estiguin 
lliures de simbologia partidista
311-00771/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 22924 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 10.12.2018

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament
Sonia Sierra Infante, 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.

Según consta entre las páginas 217 y 277 del informe de Societat Civil Catalana 
(SCC) y la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Instrumentalización nacio-
nalista 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 Infan-
til, Primaria y Secundaria hay simbología partidista.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué acciones ha tomado el Departament d’Ensenyament para asegurarse que 

los centros escolares estén libres de simbología partidista? ¿Qué acciones ha toma-
do 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 oralment en comissió sobre 
el nombre d’intervencions dels parcs de bombers de la regió 
d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
311-00779/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 23396 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 10.12.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Javier Rivas Escamilla, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les sea 
respuesta oralmente en comisión.

En la actualidad, según datos del Idescat, hay un total de 2.046 bomberos vo-
luntarios y 2.049 bomberos funcionarios de carrera e interinos en Cataluña, confor-
mando un modelo mixto para la prevención y extinción de incendios que se gestio-
na desde una Dirección General propia, dependiente del Departamento de Interior.
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Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– Número de intervenciones efectuadas desde los parques de bomberos en los 

años 2014, 2015, 2016 y 2017, en la Regió d’Emergències de Lleida.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2018
Javier Rivas Escamilla, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
retribucions dels bombers voluntaris de la regió d’emergències de 
Lleida en el període 2014-2017
311-00780/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 23397 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 10.12.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Javier Rivas Escamilla, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les sea 
respuesta oralmente en comisión.

En la actualidad, según datos del Idescat, hay un total de 2.046 bomberos vo-
luntarios y 2.049 bomberos funcionarios de carrera e interinos en Cataluña, confor-
mando un modelo mixto para la prevención y extinción de incendios que se gestio-
na desde una Dirección General propia, dependiente del Departamento de Interior.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– Las retribuciones de los efectivos humanos de bomberos voluntarios en los 

años 2014, 2015, 2016 y 2017, en la Regió d’Emergències de Lleida.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2018
Javier Rivas Escamilla, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
retribucions per les hores extres dels bombers funcionaris de la regió 
d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
311-00781/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 23398 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 10.12.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Javier Rivas Escamilla, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les sea 
respuesta oralmente en comisión.

En la actualidad, según datos del Idescat, hay un total de 2.046 bomberos vo-
luntarios y 2.049 bomberos funcionarios de carrera e interinos en Cataluña, confor-
mando un modelo mixto para la prevención y extinción de incendios que se gestio-
na desde una Dirección General propia, dependiente del Departamento de Interior.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
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– Las retribuciones por horas extras satisfechas a los bomberos funcionarios de 
carrera e interinos de en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en la Regió d’Emergèn-
cies de Lleida.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2018
Javier Rivas Escamilla, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
retribucions dels bombers funcionaris de la regió d’emergències de 
Lleida en el període 2014-2017
311-00782/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 23399 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 10.12.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Javier Rivas Escamilla, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les sea 
respuesta oralmente en comisión.

En la actualidad, según datos del Idescat, hay un total de 2.046 bomberos vo-
luntarios y 2.049 bomberos funcionarios de carrera e interinos en Cataluña, confor-
mando un modelo mixto para la prevención y extinción de incendios que se gestio-
na desde una Dirección General propia, dependiente del Departamento de Interior.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– Las retribuciones de los efectivos humanos de bomberos funcionarios de car-

rera e interinos en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en la Regió d’Emergències de 
Lleida.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2018
Javier Rivas Escamilla, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de bombers voluntaris de la regió d’emergències de Lleida 
en el període 2014-2017
311-00783/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 23400 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 10.12.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Javier Rivas Escamilla, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les sea 
respuesta oralmente en comisión.

En la actualidad, según datos del Idescat, hay un total de 2.046 bomberos vo-
luntarios y 2.049 bomberos funcionarios de carrera e interinos en Cataluña, confor-
mando un modelo mixto para la prevención y extinción de incendios que se gestio-
na desde una Dirección General propia, dependiente del Departamento de Interior.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
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– El número de bomberos voluntarios en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en la 
Regió d’Emergències de Lleida, a fecha de 31 de diciembre de cada año.

Palacio del Parlamento, 22 de noviembre de 2018
Javier Rivas Escamilla, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de bombers funcionaris de la regió d’emergències de Lleida 
en el període 2014-2017
311-00784/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CS

Reg. 23401 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 10.12.2018

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Javier Rivas Escamilla, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno para que les sea 
respuesta oralmente en comisión.

En la actualidad, según datos del Idescat, hay un total de 2.046 bomberos vo-
luntarios y 2.049 bomberos funcionarios de carrera e interinos en Cataluña, confor-
mando un modelo mixto para la prevención y extinción de incendios que se gestio-
na desde una Dirección General propia, dependiente del Departamento de Interior.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– El número de bomberos funcionarios de carrera e interinos en los años 2014, 

2015, 2016 y 2017, en la Regió d’Emergències de Lleida, a fecha de 31 de diciembre 
de cada año.

Palacio del Parlamento, 22 de noviembre de 2018
Javier Rivas Escamilla, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les declaracions de l’exconseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència amb relació al dret de Catalunya a 
ésser present a Europa i al món
311-00796/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 23676 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 11.12.2018

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El exconseller Maragall dijo: «Catalunya té dret a ser present a Europa i a tot al món, 
i hi serà. Aquest és el nostre dret, i el defensarem fins a les últimes conseqüències»

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué significa que Cataluña tiene derecho a estar presente en Europa y en todo 

el mundo?
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– ¿Cuál es la normativa en la que se basa el exconseller para afirmar que Cata-
luña tiene un derecho a estar presente en Europa y en todo el mundo?

– Cuando el exconseller dice que defenderán este derecho hasta las últimas con-
secuencias, ¿qué significa para la conselleria «hasta las últimas consecuencias»?

Palacio del Parlamento, 30 de noviembre de 2018
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
relacions bilaterals que pensa establir amb les autoritats del Canadà 
i els Estats Units d’Amèrica
311-00797/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 23677 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 11.12.2018

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El Departament d’Acció Exterior va disposar el 16 de novembre de 2018 el se-
güent: « Les funcions principals de la Delegació del Govern als Estats Units són les 
de facilitar les relacions bilaterals amb les autoritats del Canadà i dels Estats Units, 
així com amb els altres governs descentralitzats, en l’àmbit de les competències de 
la Generalitat, i promoure i coordinar les relacions de col·laboració de la Generali-
tat i els seus òrgans adscrits amb les Nacions Unides i els altres organismes inter-
nacionals amb seu al Canadà i als Estats Units que tinguin interès rellevant per a 
Catalunya, especialment en l’àmbit de les relacions internacionals i la cooperació al 
desenvolupament»

Interessa saber a aquesta diputada y al seu grup parlamentari: 
– Quin tipus de relacions bilaterals pensa establir la Generalitat de Cataluña amb 

les autoritats de Canadà i dels Estats Units?
– Quines són les autoritats de Canadà i dels Estats Units amb les que pretén la 

Generalitat de Cataluña mantenir contactes?
– Quan la Generalitat de Cataluña afirma que volen promoure relacions «amb les 

Nacions Unides i els altres organismes internacionals amb seu al Canadà i als Estats 
Units que tinguin interès rellevant per a Catalunya, especialment en l’àmbit de les 
relacions internacionals» a què es refereix?

– Quines relacions internacionals vol dur a terme la Generalitat de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 30 de noviembre de 2018
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
compliment dels principis d’unitat d’acció a l’exterior i de lleialtat 
institucional, coordinació i cooperació
311-00798/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 23678 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 11.12.2018

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

El Gobierno de la Generalitat está obligado a respetar los principios de la ley 
2/2014 de acción exterior, así como a las directrices, fines y objetivos de la Política 
Exterior fijada por el Gobierno de España.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– La Generalitat de Cataluña, ¿cómo cumple con el principio de unidad de ac-

ción en el exterior del Estado? ¿Qué acciones ha llevado a cabo la Generalitat de 
Cataluña desde 2014 para cumplir con este principio?

– Las delegaciones en el exterior de Cataluña, ¿cómo cumplen con el principio 
de unidad de acción en el exterior del Estado? ¿La Generalitat de Cataluña elaboran 
informes en donde consta el deber de cumplimiento de este principio?

– La Generalitat de Cataluña, ¿cómo cumple con el principio de lealtad institu-
cional, coordinación y cooperación? ¿Qué acciones ha llevado a cabo la Generalitat 
de Cataluña desde 2014 para cumplir con este principio?

– Las delegaciones en el exterior de Cataluña, ¿cómo cumplen con el principio 
de lealtad institucional, coordinación y cooperación? ¿Elaboran informes en donde 
consta el deber de cumplimiento de este principio?

Palacio del Parlamento, 30 de noviembre de 2018
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les diferències de funcions i activitats entre la delegació de la 
Generalitat a França i la Casa de la Generalitat a Perpinyà
311-00799/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 23679 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 11.12.2018

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuáles son las diferencias, en cuanto a actividades y funciones, de la dele-

gación de la Generalitat de Cataluña en Francia y la Casa de la Generalitat en Per-
piñán?
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– ¿Cuáles son las razones de la Generalitat en establecer que la Casa de la Gene-
ralitat en Perpiñán dependa de Presidencia y no de la conselleria d’Acció Exterior al 
igual que las delegaciones de la Generalitat en el exterior?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2018
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió 
d’un préstec de l’Institut Català de Finances al Círcol de Badalona 
(Barcelonès) per a finançar la compra de l’edifici on té la seu
314-02935/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 23370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

L’Institut Català de Finances (ICF) ha concedit a l’entitat cultural i esportiva El 
Círcol de la ciutat de Badalona (Barcelonès) un préstec amb la finalitat de finançar 
la compra de l’edifici situat a la confluència entre el carrer Sant Anastasi i el carrer 
Francesc Layret de Badalona i on s’ubica la seu social de l’entitat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el procés de valoració i concessió del préstec per part de l’Ins-

titut Català de Finances a l’entitat El Círcol de Badalona per finançar la compra de 
l’edifici on se situa la seu social de l’entitat?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del préstec 
concedit per l’Institut Català de Finances al Círcol de Badalona 
(Barcelonès) per a finançar la compra de l’edifici on té la seu
314-02936/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 23371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

L’Institut Català de Finances (ICF) ha concedit a l’entitat cultural i esportiva El 
Círcol de la ciutat de Badalona (Barcelonès) un préstec amb la finalitat de finançar 
la compra de l’edifici situat a la confluència entre el carrer Sant Anastasi i el carrer 
Francesc Layret de Badalona i on s’ubica la seu social de l’entitat.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’import del préstec concedit per l’Institut Català de Finances a l’enti-

tat El Círcol de Badalona per finançar la compra de l’edifici on se situa la seu social 
de l’entitat?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’òrgan de l’Institut 
Català de Finances que ha autoritzat el préstec al Círcol de Badalona 
(Barcelonès)
314-02937/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 23372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

L’Institut Català de Finances (ICF) ha concedit a l’entitat cultural i esportiva El 
Círcol de la ciutat de Badalona (Barcelonès) un préstec amb la finalitat de finançar 
la compra de l’edifici situat a la confluència entre el carrer Sant Anastasi i el carrer 
Francesc Layret de Badalona i on s’ubica la seu social de l’entitat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’òrgan de l’ICF que ha autoritzat la concessió del préstec concedit a 

l’entitat El Círcol de Badalona?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els paràmetres en 
què l’Institut Català de Finances s’ha basat per a concedir el préstec 
al Círcol de Badalona (Barcelonès)
314-02938/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 23373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

L’Institut Català de Finances (ICF) ha concedit a l’entitat cultural i esportiva El 
Círcol de la ciutat de Badalona (Barcelonès) un préstec amb la finalitat de finançar 
la compra de l’edifici situat a la confluència entre el carrer Sant Anastasi i el carrer 
Francesc Layret de Badalona i on s’ubica la seu social de l’entitat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quins són els paràmetres en els que s’ha basat l’ICF per a autoritzar la conces-
sió del préstec a l’entitat El Círcol de Badalona?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els avals aportats 
pel Círcol de Badalona (Barcelonès) com a garantia del préstec que 
els ha concedit l’Institut Català de Finances
314-02939/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 23374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

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

L’Institut Català de Finances (ICF) ha concedit a l’entitat cultural i esportiva El 
Círcol de la ciutat de Badalona (Barcelonès) un préstec amb la finalitat de finançar 
la compra de l’edifici situat a la confluència entre el carrer Sant Anastasi i el carrer 
Francesc Layret de Badalona i on s’ubica la seu social de l’entitat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins avals ha aportat l’entitat El Círcol de Badalona com a garantia del prés-

tec concedit per l’ICF per finançar la compra de l’edifici on se situa la seu social de 
l’entitat?

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones 
acomiadades de l’empresa Sistema d’Emergències Mèdiques del 
2010 ençà
314-02940/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 23402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
María Francisca Valle Fuentes, diputada, Jorge Soler González, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Quantes persones han estat acomiadades de l’empresa Sistema d’Emergències Mè-

diques (SEM) des de l’any 2010? Es demana la informació desglossada per cada any.
– Quants d’aquests acomiadaments han estat considerats improcedents i quants 

s’han realitzat per motius objectius o disciplinaris?
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– Quina ha estat la quantitat mitja de les indemnitzacions? Quins han estat els 
motius dels acomiadaments? Quina és la justificació de les quantitats de les indem-
nitzacions?

– Ha estat indemnitzat per acomiadament algun càrrec nomenat per lliure de-
signació?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2018
María Francisca Valle Fuentes, Jorge Soler González, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions 
dels bombers funcionaris de la regió d’emergències de Lleida en el 
període 2014-2017
314-02941/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 23403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Javier Rivas Escamilla, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

En la actualidad, según datos del Idescat, hay un total de 2.046 bomberos vo-
luntarios y 2.049 bomberos funcionarios de carrera e interinos en Cataluña, confor-
mando un modelo mixto para la prevención y extinción de incendios que se gestio-
na desde una Dirección General propia, dependiente del Departamento de Interior.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– Las retribuciones de los efectivos humanos de bomberos funcionarios de car-

rera e interinos en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en la Regió d’Emergències de 
Lleida.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2018 
Javier Rivas Escamilla, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels 
bombers voluntaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 
2014-2017
314-02942/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 23404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Javier Rivas Escamilla, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

En la actualidad, según datos del Idescat, hay un total de 2.046 bomberos vo-
luntarios y 2.049 bomberos funcionarios de carrera e interinos en Cataluña, confor-
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mando un modelo mixto para la prevención y extinción de incendios que se gestio-
na desde una Dirección General propia, dependiente del Departamento de Interior.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– Las retribuciones de los efectivos humanos de bomberos voluntarios en los 

años 2014, 2015, 2016, y 2017, en la Regió d’Emergències de Lleida.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2018 
Javier Rivas Escamilla, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions per 
les hores extres dels bombers funcionaris de la regió d’emergències 
de Lleida en el període 2014-2017
314-02943/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 23405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Javier Rivas Escamilla, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

En la actualidad, según datos del Idescat, hay un total de 2.046 bomberos vo-
luntarios y 2.049 bomberos funcionarios de carrera e interinos en Cataluña, confor-
mando un modelo mixto para la prevención y extinción de incendios que se gestio-
na desde una Dirección General propia, dependiente del Departamento de Interior.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– Las retribuciones por horas extras satisfechas a los bomberos funcionarios de 

carrera e interinos de en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en la Regió d’Emergèn-
cies de Lleida.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2018 
Javier Rivas Escamilla, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’intervencions dels parcs de bombers de la regió d’emergències de 
Lleida en el període 2014-2017
314-02944/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 23406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Javier Rivas Escamilla, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

En la actualidad, según datos del Idescat, hay un total de 2.046 bomberos vo-
luntarios y 2.049 bomberos funcionarios de carrera e interinos en Cataluña, confor-
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mando un modelo mixto para la prevención y extinción de incendios que se gestio-
na desde una Dirección General propia, dependiente del Departamento de Interior.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– Número de intervenciones efectuadas desde los parques de bomberos en los 

años 2014, 2015, 2016 y 2017, en la Regió d’Emergències de Lleida.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2018 
Javier Rivas Escamilla, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
bombers voluntaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 
2014-2017
314-02945/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 23407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Javier Rivas Escamilla, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

En la actualidad, según datos del Idescat, hay un total de 2.046 bomberos vo-
luntarios y 2.049 bomberos funcionarios de carrera e interinos en Cataluña, confor-
mando un modelo mixto para la prevención y extinción de incendios que se gestio-
na desde una Dirección General propia, dependiente del Departamento de Interior.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– El número de bomberos voluntarios en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, en la 

Regió d’Emergències de Lleida, a fecha de 31 de diciembre de cada año.

Palacio del Parlamento, 22 de noviembre de 2018 
Javier Rivas Escamilla, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
bombers funcionaris de la regió d’emergències de Lleida en el 
període 2014-2017
314-02946/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 23408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Javier Rivas Escamilla, diputado, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

En la actualidad, según datos del Idescat, hay un total de 2.046 bomberos vo-
luntarios y 2.049 bomberos funcionarios de carrera e interinos en Cataluña, confor-
mando un modelo mixto para la prevención y extinción de incendios que se gestio-
na desde una Dirección General propia, dependiente del Departamento de Interior.
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Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– El número de bomberos funcionarios de carrera e interinos en los años 2014, 

2015, 2016 y 2017, en la Regió d’Emergències de Lleida, a fecha de 31 de diciembre 
de cada año.

Palacio del Parlamento, 22 de noviembre de 2018 
Javier Rivas Escamilla, Jean Castel Sucarrat, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors estrangers no acompanyats que han arribat del juny del 2018 
ençà
314-02947/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 23409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados han llegado a Cataluña desde 

junio de 2018 y hasta la actualidad?
– ¿A cuántos de ellos se les ha asignado una familia?

Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2018 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
menors estrangers no acompanyats que hi ha als centres de 
menors que depenen de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
314-02948/12

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS

Reg. 23410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos menores extranjeros no acompañados hay en cada centro de menores 

que dependa de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA)? Se 
solicita la información desglosada por cada uno de los centros.

Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2018 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i el lloc 
en què es va registrar el banc d’ADN del Programa d’identificació 
genètica de desapareguts de la Generalitat
314-02949/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 23566 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan i a on es va registrar el Banc d’ADN (Col·lecció o Biobanc) del Programa 

d’Identificació Genètica de la Generalitat?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals la Generalitat no parla de «desaparició forçada o involuntària» 
com a dret de les famílies dins el marc legal de la Llei de fosses del 
2009 i els reglaments associats
314-02950/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 23567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
L’exhumació i el procés d’identificació de persones desaparegudes a la Guerra 

Civil i posterior dictadura, és una qüestió penal i no civil. Així ho certifica Nacions  
Unides a la convenció internacional del WGEID, que classifica legalment com a 
víctimes.

– Per què la Generalitat mai no parla de «Desaparició Forçada o Involuntària» 
com a dret de les famílies dins el marc legal en la llei de Fosses de 2009 i el regla-
ments associat?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del cens 
de persones desaparegudes durant la Guerra Civil al cens del Grup 
de Treball sobre Desaparicions Forçades o Involuntàries de les 
Nacions Unides
314-02951/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 23568 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Trasllada la Generalitat sistemàticament tot el «Cens de persones desaparegu-

des durant la Guerra Civil» al cens del Grup de Treball sobre Desaparicions Força-
des o Involuntàries (WGEID) de Nacions Unides, amb seu a Ginebra?

– Si és negativa la resposta, quins són els motius pels quals no s’està realitzant 
el trasllat d’aquest cens?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència d’un 
jutge en les exhumacions dels morts de la Guerra Civil i la dictadura 
franquista i el garantiment documental de les accions que s’hi fan
314-02952/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 23569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’ha sol·licitat la presència d’un jutge i s’estan documentant judicialment les ex-

humacions dels morts de la Guerra Civil i dictadura, vetllant per la cadena de custò-
dia de les restes i encomanant als mossos la vigilància de les excavacions?

– En el cas de ser negativa la resposta, quines són les causes per les quals no s’es-
tà realitzant tal procediment?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
pública la identificació dels desapareguts del 1936 al 1977
314-02953/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 23570 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada 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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst la Generalitat publicitar la identificació dels desapareguts de 1936-

1977, per captar famílies i donants, ni que sigui al 012?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2018
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
pressupostaris previstos per a afrontar la problemàtica dels pisos del 
barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02954/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 23660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins recursos pressupostaris pensa dedicar a la problemàtica dels pisos del 

barri dels Merinals de Sabadell? En quin període de temps?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions mantingudes per a afrontar la problemàtica dels pisos del 
barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02955/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 23661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes reunions s’han mantingut amb els actors implicats (ajuntament, 

veïns,...) en la problemàtica del barri dels Merinals de Sabadell? Data, assistents i 
conclusions de les mateixes.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat al millorament i la conservació de l’entorn dels pisos del 
barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental) del 2010 ençà
314-02956/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 23662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el pressupost destinat a la millora i conservació de l’entorn dels 

pisos del barri dels Merinals de Sabadell des de 2010 fins ara? Any a any.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
d’actuacions previstes per a afrontar la problemàtica dels pisos del 
barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02957/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 23663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari d’actuacions té previst el Govern per abordar la problemàtica 

dels pisos del barri dels Merinals de Sabadell?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Pol Gibert Horcas; diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció 
d’enderrocar els pisos i reallotjar els veïns del barri dels Merinals de 
Sabadell (Vallès Occidental)
314-02958/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 23664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té el Govern intenció d’enderrocar i reallotjar als veïns del barri dels Merinals 

de Sabadell? En cas afirmatiu, quin és el calendari?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement de 
l’estat de conservació de l’espai públic de l’entorn dels pisos del 
barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02959/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 23665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té el Govern coneixement de l’estat de conservació de l’espai públic de l’entorn 

dels pisos del barri dels Merinals de Sabadell?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
treballs de millorament i manteniment de l’espai públic que envolta 
els pisos del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02960/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 23666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Té el Govern previst fer treballs de millora i manteniment de l’espai públic que 

rodeja els pisos del barri dels Merinals de Sabadell? Calendari i pressupost.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de veïns 
que viuen als pisos afectats del barri dels Merinals de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-02962/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 23668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Sap el govern quants veïns/es viuen en els pisos afectats del barri dels Meri-

nals de Sabadell?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment 
dels principis d’unitat d’acció a l’exterior i de lleialtat institucional, 
coordinació i cooperació
314-02963/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 23680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

El Gobierno de la Generalitat está obligado a respetar los principios de la ley 
2/2014 de acción exterior, así como a las directrices, fines y objetivos de la Política 
Exterior fijada por el Gobierno de España.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– La Generalitat de Cataluña, ¿cómo cumple con el principio de unidad de acción  

en el exterior del Estado? ¿Qué acciones ha llevado a cabo la Generalitat de Cata-
luña desde 2014 para cumplir con este principio?

– Las delegaciones en el exterior de Cataluña, ¿cómo cumplen con el principio 
de unidad de acción en el exterior del Estado? ¿La Generalitat de Cataluña elabora 
informes en donde consta el deber de cumplimiento de este principio?

– La Generalitat de Cataluña, ¿cómo cumple con el principio de lealtad institu-
cional, coordinación y cooperación? ¿Qué acciones ha llevado a cabo la Generalitat 
de Cataluña desde 2014 para cumplir con este principio?

– Las delegaciones en el exterior de Cataluña, ¿cómo cumplen con el principio 
de lealtad Institucional, coordinación y cooperación? ¿Elaboran informes en donde 
consta el deber de cumplimiento de este principio?

Palacio del Parlamento, 30 de noviembre de 2018 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les relacions 
bilaterals que pensa establir amb les autoritats del Canadà i els 
Estats Units d’Amèrica
314-02964/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 23681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

El Departament d’Acció Exterior va disposar el 16 de novembre de 2018 el se-
güent: «Les funcions principals de la Delegació del Govern als Estats Units són les 
de facilitar les relacions bilaterals amb les autoritats del Canadà i dels Estats Units, 
així com amb els altres governs descentralitzats, en l’àmbit de les competències de 
la Generalitat, i promoure i coordinar les relacions de col·laboració de la Generali-
tat i els seus òrgans adscrits amb les Nacions Unides i els altres organismes inter-
nacionals amb seu al Canadà i als Estats Units que tinguin interès rellevant per a 
Catalunya, especialment en l’àmbit de les relacions internacionals i la cooperació al 
desenvolupament».
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Interessa saber a aquesta diputada y al seu grup parlamentari: 
– Quin tipus de relacions bilaterals pensa establir la Generalitat de Cataluña amb 

les autoritats de Canadà i dels Estats Units?
– Quines són les autoritats de Canadà i dels Estats Units amb les que pretén la 

Generalitat de Cataluña mantenir contactes?
– Quan la Generalitat de Cataluña afirma que volen promoure relacions «amb les 

Nacions Unides i els altres organismes internacionals amb seu al Canadà i als Estats 
Units que tinguin interès rellevant per a Catalunya, especialment en l’àmbit de les 
relacions internacionals» a què es refereix?

– Quines relacions internacionals vol dur a terme la Generalitat de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 30 de noviembre de 2018 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions de 
l’exconseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
amb relació al dret de Catalunya a ésser present a Europa i al món
314-02965/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 23682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

El exconseller Maragall dijo: «Catalunya té dret a ser present a Europa i a tot al món, 
i hi serà. Aquest és el nostre dret, i el defensarem fins a les últimes conseqüències».

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué significa que Cataluña tiene derecho a estar presente en Europa y en todo 

el mundo?
– ¿Cuál es la normativa en la que se basa el exconseller para afirmar que Cata-

luña tiene un derecho a estar presente en Europa y en todo el mundo?
– Cuando el exconseller dice que defenderán este derecho hasta las últimas con-

secuencias, ¿qué significa para la conselleria «hasta las últimas consecuencias»?

Palacio del Parlamento, 30 de noviembre de 2018 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències de 
funcions i activitats entre la delegació de la Generalitat a França i la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà
314-02966/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 23683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Cuáles son las diferencias, en cuanto a actividades y funciones, de la dele-
gación de la Generalitat de Cataluña en Francia y la Casa de la Generalitat en Per-
piñán?

– ¿Cuáles son las razones de la Generalitat en establecer que la Casa de la Gene-
ralitat en Perpiñán dependa de Presidencia y no de la conselleria d’Acció Exterior al 
igual que las delegaciones de la Generalitat en el exterior?

Palacio del Parlamento, 30 de noviembre de 2018 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la problemàtica 
que afecta els pisos del barri dels Merinals, de Sabadell (Vallès 
Occidental)
314-02967/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 23726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té el Govern coneixement de la problemàtica que afecta els pisos del barri dels 

Merinals de Sabadell?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
de conservació adoptades del 2010 ençà per als monuments de 
Tarragona amenaçats per l’erosió de la costa
314-02968/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 23730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Recientemente conocíamos un estudio publicado por la revista Nature Commu-
nications, en la que se informaba de que un total de cuarenta y nueve bienes decla-
rados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el Mediterráneo, entre los que 
se encuentra la ciudad de Tarragona, estaban amenazados por la erosión de la costa. 
En concreto, los siguientes monumentos: 

– Aqüeducte de les Ferreres.
– Muralles i fortificacions de Tarragona.
– Muralles Romanes.
– Pretori.
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– Ruines de l’Anfiteatre i de l’Esglèsia de Santa Maria del Miracle.
– Torres dels Escipions.
– Voltes del Circ.
Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamentario: 
– ¿Qué medidas de conservación para los monumentos detallados a continuación 

y que forman parte del Patrimonio de Tarragona se han adoptado para el período 
comprendido entre el año 2010 y la actualidad?

Palacio del Parlamento, 5 de diciembre de 2018 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
conservació previstes per als monuments de Tarragona amenaçats 
per l’erosió de la costa
314-02969/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 23731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Recientemente conocíamos un estudio publicado por la revista Nature Commu-
nications, en la que se informaba de que un total de cuarenta y nueve bienes decla-
rados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el Mediterráneo, entre los que 
se encuentra la ciudad de Tarragona, estaban amenazados por la erosión de la costa. 
En concreto, los siguientes monumentos: 

– Aqüeducte de les Ferreres.
– Muralles i fortificacions de Tarragona.
– Muralles Romanes.
– Pretori.
– Ruines de l’Anfiteatre i de l’Esglèsia de Santa Maria del Miracle.
– Torres dels Escipions.
– Voltes del Circ.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las medidas de conservación y actuaciones que tienen previsto 

adoptar y llevar a cabo durante la actual legislatura?

Palacio del Parlamento, 5 de diciembre de 2018 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta del 
2010 ençà per a conservar els monuments de Tarragona amenaçats 
per l’erosió de la costa
314-02970/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 23732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Recientemente conocíamos un estudio publicado por la revista Nature Commu-
nications, en la que se informaba de que un total de cuarenta y nueve bienes decla-
rados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el Mediterráneo, entre los que 
se encuentra la ciudad de Tarragona, estaban amenazados por la erosión de la costa. 
En concreto, los siguientes monumentos: 

– Aqüeducte de les Ferreres.
– Muralles i fortificacions de Tarragona.
– Muralles Romanes.
– Pretori.
– Ruines de l’Anfiteatre i de l’Esglèsia de Santa Maria del Miracle.
– Torres dels Escipions.
– Voltes del Circ.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido la inversión realizada para la conservación de estos monumentos 

des del año 2010 a la actualidad y a cargo de qué partida presupuestaria se han rea-
lizado estas inversiones, por cada uno de los años y de los monumentos?

Palacio del Parlamento, 5 de diciembre de 2018 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer un 
estudi geològic i patrimonial per a avaluar l’estat de conservació del 
conjunt arqueològic i monumental de la ciutat de Tarragona
314-02971/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 23733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Recientemente conocíamos un estudio publicado por la revista Nature Commu-
nications, en la que se informaba de que un total de cuarenta y nueve bienes decla-
rados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el Mediterráneo, entre los que 
se encuentra la ciudad de Tarragona, estaban amenazados por la erosión de la costa. 
En concreto, los siguientes monumentos: 

– Aqüeducte de les Ferreres.
– Muralles i fortificacions de Tarragona.
– Muralles Romanes.
– Pretori.
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– Ruines de l’Anfiteatre i de l’Esglèsia de Santa Maria del Miracle.
– Torres dels Escipions.
– Voltes del Circ.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene previsto el Govern realizar algún estudio geológico y/o patrimonial que 

evalúe el estado de conservación del Conjunto Arqueológico Monumental de la Ciudad  
de Tarragona?

Palacio del Parlamento, 5 de diciembre de 2018 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs
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	314-02269/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de les banquetes arbrades del Canal d’Urgell als trams de les Borges Blanques (Garrigues), Juneda (Garrigues) i Bellvís (Pla d’Urgell)
	314-02270/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-se amb la plataforma Canal Viu, que defensa el valor ambiental del Canal d’Urgell
	314-02271/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consulta a la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional amb relació a la campanya institucional per a l’Onze de Setembre
	314-02367/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la campanya de publicitat institucional de l’Onze de Setembre
	314-02368/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans de comunicació en què es va inserir la campanya de publicitat institucional de l’Onze de Setembre
	314-02369/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes institucionals organitzats o coorganitzats pel Govern amb motiu de la Diada de l’Onze de Setembre de 2018
	314-02389/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total dels actes institucionals organitzats o coorganitzats pel Govern amb motiu de la Diada de l’Onze de Setembre de 2018
	314-02390/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Marxa per la Llibertat
	314-02391/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’acte celebrat a la plaça de Sant Jaume, de Barcelona, amb motiu de la Diada de l’Onze de Setembre de 2018
	314-02392/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els grups ultres detectats als camps de futbol
	314-02415/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de membres dels grups ultres detectats als camps de futbol
	314-02416/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els grups ultres més actius relacionats amb clubs de futbol
	314-02417/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions violentes dels grups ultres relacionats amb clubs de futbol en baralles entre seguidors
	314-02418/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions violentes dels grups ultres relacionats amb clubs de futbol fora del marc de les baralles entre seguidors
	314-02419/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració entre els clubs de futbol i els Mossos d’Esquadra per a posar fi a la violència ultra als estadis
	314-02420/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va ocultar a l’opinió pública la intranquil·litat de les empreses i dels fons d’inversió després de l’U d’Octubre
	314-02661/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual l’informe sobre la preocupació de les empreses després de l’U d’Octubre aconsellava no enviar la informació per escrit
	314-02662/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si alguna de les empreses que figuren a l’informe sobre la preocupació de les empreses després de l’U d’Octubre ha retirat les inversions
	314-02663/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic i laboral de l’ajornament de les inversions de les empreses citades en una notícia publicada per «eldiario.es» el 25 de setembre de 2018
	314-02664/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es farà cap informe oficial sobre les dades de l’impacte fiscal del Reial decret llei 15/2017
	314-02665/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya arran del brot d’impetigen detectat a diferents centres escolars de Barcelona
	314-02670/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos d’impetigen detectats des del setembre
	314-02671/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment del brot d’impetigen detectat a diferents centres escolars
	314-02672/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses pel Servei de Vigilància Epidemiològica de Barcelona arran del brot d’impetigen detectat a diferents centres escolars de Barcelona
	314-02673/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de comunicació que s’han donat als centres escolars i a les famílies per tal de donar a conèixer la possible malaltia arran del brot d’impetigen detectat a diferents centres escolars de Barcelona
	314-02674/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls epidemiològics fet arran del brot d’impetigen detectat a diferents centres escolars de Barcelona
	314-02675/12
	Resposta del Govern



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.05. Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les retallades en la universitat pública
	310-00070/12
	Anunci: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desenvolupament i la situació actual del Projecte Castor arran de les darreres decisions judicials
	310-00071/12
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les arbitrarietats del Tribunal Constitucional en la defensa dels drets fonamentals
	310-00072/12
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del Cos de Mossos d’Esquadra
	310-00073/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la defensa del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat davant els intents d’ens privats d’atribuir-se’n les funcions i la representació
	310-00074/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la funció pública
	310-00075/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació del Cos de Mossos d’Esquadra
	310-00076/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de seguretat pública
	310-00077/12
	Anunci: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la proposta de nova política agrària comuna
	310-00078/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació del Decret d’escola inclusiva
	310-00079/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00038/12
	Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00039/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	317-00040/12
	Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00041/12
	Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els esdeveniments de l’actualitat política
	317-00042/12
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00043/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC


	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ordre del president de la Generalitat a Ports de la Generalitat d’autorització de desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius
	311-00567/12
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la competència de la Generalitat per a autoritzar el desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius
	311-00568/12
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00757/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00758/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00759/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00760/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00761/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00762/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00763/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00764/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00765/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00766/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ocupació de les escoles durant el cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017
	311-00767/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les concentracions de condemna de les càrregues policials de l’1 d’octubre de 2017 fetes l’endemà en centres educatius
	311-00768/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00769/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00770/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes per a assegurar-se que els centres escolars estiguin lliures de simbologia partidista
	311-00771/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’intervencions dels parcs de bombers de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
	311-00779/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les retribucions dels bombers voluntaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
	311-00780/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les retribucions per les hores extres dels bombers funcionaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
	311-00781/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les retribucions dels bombers funcionaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
	311-00782/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de bombers voluntaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
	311-00783/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de bombers funcionaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
	311-00784/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les declaracions de l’exconseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb relació al dret de Catalunya a ésser present a Europa i al món
	311-00796/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les relacions bilaterals que pensa establir amb les autoritats del Canadà i els Estats Units d’Amèrica
	311-00797/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment dels principis d’unitat d’acció a l’exterior i de lleialtat institucional, coordinació i cooperació
	311-00798/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les diferències de funcions i activitats entre la delegació de la Generalitat a França i la Casa de la Generalitat a Perpinyà
	311-00799/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió d’un préstec de l’Institut Català de Finances al Círcol de Badalona (Barcelonès) per a finançar la compra de l’edifici on té la seu
	314-02935/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del préstec concedit per l’Institut Català de Finances al Círcol de Badalona (Barcelonès) per a finançar la compra de l’edifici on té la seu
	314-02936/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’òrgan de l’Institut Català de Finances que ha autoritzat el préstec al Círcol de Badalona (Barcelonès)
	314-02937/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els paràmetres en què l’Institut Català de Finances s’ha basat per a concedir el préstec al Círcol de Badalona (Barcelonès)
	314-02938/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els avals aportats pel Círcol de Badalona (Barcelonès) com a garantia del préstec que els ha concedit l’Institut Català de Finances
	314-02939/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones acomiadades de l’empresa Sistema d’Emergències Mèdiques del 2010 ençà
	314-02940/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels bombers funcionaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
	314-02941/12
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels bombers voluntaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
	314-02942/12
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions per les hores extres dels bombers funcionaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
	314-02943/12
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions dels parcs de bombers de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
	314-02944/12
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers voluntaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
	314-02945/12
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers funcionaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
	314-02946/12
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que han arribat del juny del 2018 ençà
	314-02947/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que hi ha als centres de menors que depenen de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-02948/12
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i el lloc en què es va registrar el banc d’ADN del Programa d’identificació genètica de desapareguts de la Generalitat
	314-02949/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la Generalitat no parla de «desaparició forçada o involuntària» com a dret de les famílies dins el marc legal de la Llei de fosses del 2009 i els reglaments associats
	314-02950/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del cens de persones desaparegudes durant la Guerra Civil al cens del Grup de Treball sobre Desaparicions Forçades o Involuntàries de les Nacions Unides
	314-02951/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència d’un jutge en les exhumacions dels morts de la Guerra Civil i la dictadura franquista i el garantiment documental de les accions que s’hi fan
	314-02952/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer pública la identificació dels desapareguts del 1936 al 1977
	314-02953/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos pressupostaris previstos per a afrontar la problemàtica dels pisos del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02954/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions mantingudes per a afrontar la problemàtica dels pisos del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02955/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat al millorament i la conservació de l’entorn dels pisos del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental) del 2010 ençà
	314-02956/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’actuacions previstes per a afrontar la problemàtica dels pisos del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02957/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció d’enderrocar els pisos i reallotjar els veïns del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02958/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement de l’estat de conservació de l’espai públic de l’entorn dels pisos del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02959/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer treballs de millorament i manteniment de l’espai públic que envolta els pisos del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02960/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de veïns que viuen als pisos afectats del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02962/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels principis d’unitat d’acció a l’exterior i de lleialtat institucional, coordinació i cooperació
	314-02963/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les relacions bilaterals que pensa establir amb les autoritats del Canadà i els Estats Units d’Amèrica
	314-02964/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions de l’exconseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb relació al dret de Catalunya a ésser present a Europa i al món
	314-02965/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències de funcions i activitats entre la delegació de la Generalitat a França i la Casa de la Generalitat a Perpinyà
	314-02966/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la problemàtica que afecta els pisos del barri dels Merinals, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02967/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de conservació adoptades del 2010 ençà per als monuments de Tarragona amenaçats per l’erosió de la costa
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