BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · segon període · número 232 · dijous 27 de novembre de 2018

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.25. Preguntes al Govern
1.25.05. Preguntes orals en el Ple
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el nomenament dels membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
310-00080/12
Substanciació

15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat en què es troben els
convenis que s’han de signar amb les empreses subministradores d’aigua i energia
en el marc de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
310-00081/12
Substanciació

15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la investigació sobre el
càncer
310-00082/12
Substanciació

15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les famílies enllaçades
310-00083/12
Substanciació

15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les perspectives de l’economia catalana
310-00084/12
Substanciació

15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la representació de la Generalitat en els organismes interadministratius i intergovernamentals
310-00085/12
Substanciació

16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pacte d’estat contra la
violència de gènere
310-00086/12
Substanciació

16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política en matèria d’armament anunciada pel Govern de l’Estat
310-00087/12
Substanciació

16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els criteris d’actuació de
la fiscalia
310-00089/12
Substanciació

16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la seva
crida pública a evitar actes il·legals i violents el 21 de desembre
317-00044/12
Substanciació
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la seva
representació institucional amb motiu del Consell de Ministres del 21 de desembre
a Barcelona i la necessària actitud de diàleg amb vista a la reunió amb el president
del Govern de l’Estat
317-00045/12
Substanciació

17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els
plans i les mesures per a minimitzar els efectes de les mobilitzacions del 21 de desembre a Barcelona
317-00046/12
Substanciació

17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’abordament de l’agenda social en la reunió amb el president del Govern de l’Estat prèvia
al Consell de Ministres del 21 de desembre a Barcelona
317-00047/12
Substanciació

17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les dificultats per a governar i sobre el creixement econòmic
317-00048/12
Substanciació

17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’acció
pacifista i no-violenta dels diputats en vaga de fam
317-00049/12
Substanciació

17

1.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució del Consorci Hospital
Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp)
314-01417/12
Resposta del Govern

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’estatuts del Consorci
Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp)
314-01418/12
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un projecte de transició assistencial, econòmica i jurídica per a la constitució del Consorci Hospital
Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp)
314-01419/12
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la constitució
efectiva del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp)
314-01420/12
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la cartera de
serveis de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), i la preservació de l’acreditació de centre universitari pel Consorci Hospital Universitari Sant Joan
314-01421/12
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària prevista
per a la creació del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp)
314-01422/12
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dèficit econòmic acumulat per
l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-01423/12
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp) en el mapa sanitari de la regió del
Camp de Tarragona
314-01424/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions temporal i pressupostària per a la finalització de la construcció del servei d’urgències i d’un bloc quirúrgic a l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-02173/12
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions temporal i pressupostària per a la finalització de la segona fase de reformes a les unitats neonatal i
de cures intensives pediàtriques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-02179/12
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els conceptes inclosos en la pàgina
web «Obligacions reconegudes pendents de pagament als ens locals»
314-02360/12
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat instituc ional de la Generalitat per a les festes de la Mercè i de Santa Tecla
314-02421/12
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a resoldre els problemes de transport escolar de Lluçars, a Vilanova de Meià (Noguera)
314-02423/12
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes mantinguts amb
l’Ajuntament de Vilanova de Meià, el Consell Comarcal de la Noguera i la família de
Lluçars afectada pels problemes de transport escolar
314-02424/12
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recuperar els ajuts
per al transport i el menjador escolars en els municipis amb pobles agregats
314-02425/12
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a potenciar l’escola
rural i l’accés dels pobles menys poblats als serveis bàsics
314-02426/12
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dimensionament del dispositiu
preparat per a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Barcelona
314-02447/12
Resposta del Govern

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dimensionament del dispositiu
preparat per a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Barcelona en comparació
amb els d’altres esdeveniments multitudinaris
314-02448/12
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable de dissenyar i aprovar el dispositiu policial preparat per a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a
Barcelona
314-02449/12
Resposta del Govern

28

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

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que els responsables
d’informació del Cos de Mossos d’Esquadra van fer a les xarxes socials de la convocatòria de manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Barcelona
314-02451/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la direcció política del Cos de
Mossos d’Esquadra manté que l’operatiu per a la manifestació de l’1 d’octubre de
2018 a Barcelona estava ben dimensionat i ajustat a les previsions
314-02452/12
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els patrullers de seguretat ciutadana que van arribar al Parlament l’1 d’octubre de 2018 cap a les nou del vespre
314-02453/12
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mossos d’esquadra que es
van posar a disposició dels comandaments en veure als mitjans de comunicació
la situació de llurs companys en la concentració davant del Parlament la nit de l’1
d’octubre de 2018
314-02454/12
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que els comandaments
operatius van haver d’esperar per a tenir l’autorització per a dispersar els manifestants que volien entrar al Parlament l’1 d’octubre de 2018
314-02455/12
Resposta del Govern

29

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

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de detencions fetes l’1
d’octubre de 2018 arran de les manifestacions en el primer aniversari del referèndum
314-02457/12
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents ferits durant les manifestacions de l’1 d’octubre de 2018 a Barcelona
314-02458/12
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denegació de peticions d’intervenció formulades pels comandaments operatius sobre el terreny amb motiu de les
manifestacions convocades entre el 29 de setembre i el 2 d’octubre de 2018
314-02459/12
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peticions d’intervenció dels
comandaments operatius sobre el terreny fetes amb motiu de les manifestacions
convocades entre el 29 de setembre i el 2 d’octubre de 2018
314-02460/12
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació prèvia relativa a les
manifestacions del 29 de setembre de 2018 a Barcelona de què disposava la direcció política del Cos de Mossos d’Esquadra
314-02461/12
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com es va dimensionar
l’operatiu policial per a garantir el dret de manifestació sense conflictes el 29 de
setembre de 2018 a Barcelona
314-02462/12
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als comandaments responsables de l’operatiu sobre el terreny amb relació a les manifestacions
del 29 de setembre de 2018 a Barcelona
314-02463/12
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impediment «de facto» del dret de
manifestació d’un sindicat policial el 29 de setembre de 2018 a Barcelona
314-02464/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació de què disposava el
Cos de Mossos d’Esquadra amb relació a la voluntat d’alguns assistents a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Girona de llançar-los pintura o altres elements
314-02465/12
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de revisar les motxilles
a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Girona
314-02466/12
Resposta del Govern

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions que van rebre els
agents dels Mossos d’Esquadra amb relació al llançament d’objectes a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Girona
314-02467/12
Resposta del Govern

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació a què la direcció política
del Cos de Mossos d’Esquadra va sotmetre els agents de l’operatiu de la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Girona
314-02468/12
Resposta del Govern

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat d’agents dels Mossos
d’Esquadra de l’operatiu de Girona per a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018
a Barcelona
314-02469/12
Resposta del Govern

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que tenen accés al
dipòsit principal de droga de la seu central dels Mossos d’Esquadra de Sabadell
(Vallès Occidental)
314-02502/12
Resposta del Govern

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions d’accés al dipòsit
principal de droga de la seu central dels Mossos d’Esquadra de Sabadell (Vallès
Occidental)
314-02503/12
Resposta del Govern

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de custòdia dels estupefaents del dipòsit principal de droga de la seu central dels Mossos d’Esquadra
de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02504/12
Resposta del Govern

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’havia detectat cap irregularitat
al dipòsit principal de droga de la seu central dels Mossos d’Esquadra de Sabadell
(Vallès Occidental)
314-02505/12
Resposta del Govern

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a aplicar la
disposició addicional setena de la Llei 9/2017, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut
314-02506/12
Resposta del Govern

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera prevista d’aplicar la disposició addicional setena de la Llei 9/2017, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut
314-02507/12
Resposta del Govern

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals sanitaris
jubilats abans de l’1 d’abril de 2005 que no han cobrat el complement de la pensió
314-02508/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari del pagament del
complement de la pensió dels professionals sanitaris de l’Institut Català de la Salut
prejubilats abans del 2005
314-02509/12
Resposta del Govern

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als treballadors de
l’Hospital Sant Joan, de Reus, sobre llur futur laboral
314-02537/12
Resposta del Govern

38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Suïssa del
president de la Generalitat del 17 d’octubre de 2018
314-02563/12
Resposta del Govern

38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del president de
la Generalitat en el viatge a Suïssa del 17 d’octubre de 2018
314-02564/12
Resposta del Govern

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del viatge a Suïssa del
president de la Generalitat del 17 d’octubre de 2018
314-02565/12
Resposta del Govern

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat del viatge a Suïssa del
president de la Generalitat del 17 d’octubre de 2018
314-02566/12
Resposta del Govern

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa en què s’engloba el
viatge a Suïssa del president de la Generalitat del 17 d’octubre de 2018
314-02567/12
Resposta del Govern

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del president de la
Generalitat amb personalitats governamentals o empresarials en el viatge a Suïssa
del 17 d’octubre de 2018
314-02568/12
Resposta del Govern

41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el caràcter de la visita del president
de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament a l’Institut El Palau, de Sant Andreu
de la Barca (Baix Llobregat)
314-02596/12
Resposta del Govern

41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la visita del president
de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament a l’Institut El Palau, de Sant Andreu
de la Barca (Baix Llobregat)
314-02597/12
Resposta del Govern

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del president de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament per a fer visites als centres educatius
314-02598/12
Resposta del Govern

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pes de l’increment salarial del
personal funcionari de la Generalitat en l’augment de la despesa en personal
314-02624/12
Resposta del Govern

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pes de l’increment de personal
funcionari de la Generalitat en l’augment de la despesa en personal
314-02625/12
Resposta del Govern

44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del viatge del vicepresident
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018
314-02802/12
Resposta del Govern

Taula de contingut

44

6

BOPC 232
27 de novembre de 2018

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018 durant
el seu viatge fora de Catalunya
314-02803/12
Resposta del Govern

44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del vicepresident
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018
314-02804/12
Resposta del Govern

45

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

45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes i assumptes tractats pel
vicepresident del Govern amb l’expresident Carles Puigdemont durant el viatge dels
dies 13 i 14 de novembre de 2018
314-02806/12
Resposta del Govern

45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que han acompanyat
el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda durant el viatge dels
dies 13 i 14 de novembre de 2018 fora de Catalunya
314-02807/12
Resposta del Govern

45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si cap periodista ha acompanyat
el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda durant el viatge dels
dies 13 i 14 de novembre de 2018 fora de Catalunya
314-02808/12
Resposta del Govern

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018
en concepte de vols
314-02809/12
Resposta del Govern

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018
en concepte de pernoctació
314-02810/12
Resposta del Govern

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018
en concepte de manutenció
314-02811/12
Resposta del Govern

46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del vicepresident
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies 13 i 14 de novembre de 2018
en concepte de desplaçaments durant la visita
314-02812/12
Resposta del Govern

47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del CUAP de Cornellà de
Llobregat (Baix Llobregat)
314-02886/12
Resposta del Govern

47

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.25. Preguntes al Govern
2.25.05. Preguntes orals en el Ple
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les informacions aparegudes a la premsa sobre els atemptats del 17 i el 18 d’agost de 2017
310-00088/12
Retirada
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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 el nomenament dels membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
310-00080/12
Anunci: Carles Riera Albert, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC

49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat en què es troben els
convenis que s’han de signar amb les empreses subministradores d’aigua i energia
en el marc de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
310-00081/12
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la investigació sobre el
càncer
310-00082/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

50

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les famílies enllaçades
310-00083/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

50

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les perspectives de l’economia catalana
310-00084/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

50

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la representació de la Generalitat en els organismes interadministratius i intergovernamentals
310-00085/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

51

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pacte d’estat contra la
violència de gènere
310-00086/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

51

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política en matèria d’armament anunciada pel Govern de l’Estat
310-00087/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

51

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les informacions aparegudes a la premsa sobre els atemptats del 17 i el 18 d’agost de 2017
310-00088/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

52

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els criteris d’actuació de
la fiscalia
310-00089/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

52

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00044/12
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs

53

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00045/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

53

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00046/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

53

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00047/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els
darrers esdeveniments polítics
317-00048/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

54

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els
darrers esdeveniments polítics
317-00049/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

55

3.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement que té
de la problemàtica que afecta els pisos del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès
Occidental)
311-00787/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possible visita del
conseller de Territori i Sostenibilitat a la zona dels pisos del barri dels Merinals de
Sabadell (Vallès Occidental)
311-00788/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el conseller de Territori i Sostenibilitat té proves gràfiques de l’estat dels pisos del barri dels Merinals
de Sabadell (Vallès Occidental)
311-00789/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari d’actuacions previstes per a afrontar la problemàtica dels pisos del barri dels Merinals de
Sabadell (Vallès Occidental)
311-00790/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció d’enderrocar
els pisos i reallotjar els veïns del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
311-00791/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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)
311-00792/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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)
311-00793/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00794/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de veïns
que viuen als pisos afectats del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
311-00795/12
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de conservació adoptades del 2010 ençà per als monuments de Tarragona amenaçats per
l’erosió de la costa
311-00800/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de conservació previstes per als monuments de Tarragona amenaçats per l’erosió de la costa
311-00801/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inversió feta del 2010
ençà per a conservar els monuments de Tarragona amenaçats per l’erosió de la costa
311-00802/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00803/12
Anunci: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les obres a la coberta
del Centre Penitenciari Brians 1
311-00804/12
Anunci: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de les internes del Centre Penitenciari Brians 1
311-00805/12
Anunci: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els canvis en la gestió
del Centre Penitenciari Brians 1
311-00806/12
Anunci: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar
actes violents contra els servidors públics de la justícia
311-00807/12
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions de la Delegació del Govern de la Generalitat als Estats Units d’Amèrica
311-00808/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

65

3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de l’estudi d’opinió encarregat pel Servei Català de la Salut a Fieldwork MDK
314-02972/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’estudi d’opinió encarregat pel Servei Català de la Salut a Fieldwork MDK
314-02973/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de les preguntes sobre la
procedència i la intenció de vot formulades a l’estudi d’opinió encarregat pel Servei
Català de la Salut a Fieldwork MDK
314-02974/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els termes exactes de l’acord de
creació d’un nou ens per a gestionar l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02975/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió en les condicions
dels treballadors de l’acord de creació d’un nou ens per a gestionar l’Hospital Sant
Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02976/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis previstos en l’acord de
creació d’un nou ens per a gestionar l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), pel
que als serveis que presta Sagessa
314-02977/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis previstos en l’acord de
creació d’un nou ens per a gestionar l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), pel
que fa als convenis de col·laboració de Sagessa
314-02978/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de l’expedient obert arran de la mort d’una pacient al servei d’urgències de l’Hospital de Palamós (Baix
Empordà)
314-02979/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la depuració de responsabilitats
arran de l’expedient obert per la mort d’una pacient al servei d’urgències de l’Hospital de Palamós (Baix Empordà)
314-02980/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que un pacient hagi d’esperar
set hores en un box d’urgències per a ésser atès
314-02981/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la saturació del servei d’urgències
de l’Hospital de Palamós (Baix Empordà)
314-02982/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en els protocols de l’Hospital de Palamós (Baix Empordà) arran de la mort d’una pacient al servei d’urgències
314-02983/12
Formulació: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar actes violents contra els servidors públics de la justícia
314-02984/12
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les internes del Centre Penitenciari Brians 1
314-02985/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres a la coberta del Centre
Penitenciari Brians 1
314-02986/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les internes del Centre Penitenciari Brians 1
314-02987/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en la gestió del Centre
Penitenciari Brians 1
314-02988/12
Formulació: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les expectatives d’assistència i
d’actuació del dispositiu de seguretat desplegat a Girona el 6 de desembre de 2018
314-02989/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les expectatives d’assistència i d’actuació del dispositiu de seguretat desplegat a Terrassa el 6 de desembre de 2018
314-02990/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual només es va comptar amb l’àrea regional de recursos operatius per al dispositiu desplegat a Terrassa
el 6 de desembre de 2018
314-02991/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el màxim càrrec
policial del dispositiu desplegat a Terrassa el 6 de desembre de 2018 va ésser el cap
de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Rubí (Vallès Occidental)
314-02992/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si després de cada actuació policial es fa un revisió de les condicions en què s’ha dut a terme
314-02993/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de criteris de retroactivitat
quan un infant sense referents familiars aconsegueix regular el permís de residència
314-02994/12
Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic del tall de l’autopista AP-7 a l’alçada de l’Ampolla el 8 de desembre del 2018
314-02995/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de l’aixecament
de barreres als peatges de l’autopista AP-7
314-02996/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de l’aixecament
de barreres als peatges de l’autopista AP-2
314-02997/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de l’aixecament
de barreres als peatges de l’autopista C-16
314-02998/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Observatori Català de la Joventut no ha fet cap enquesta de participació i política dels joves
del 2011 ençà
314-02999/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Observatori
Català de la Joventut no ha fet l’informe sobre l’estat de la joventut corresponent
al 2017
314-03000/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les dues vacants
del servei de traumatologia de l’Hospital de La Seu d’Urgell
314-03001/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients afectats per
la manca de dos traumatòlegs a l’Hospital de La Seu d’Urgell
314-03002/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses per a garantir les
visites postquirúrgiques setmanals de traumatologia a l’Hospital de La Seu d’Urgell
314-03003/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites i consultes
de traumatologia anul·lades a l’Hospital de La Seu d’Urgell per la manca de dos
traumatòlegs
314-03004/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a una visita i
consulta de traumatologia a l’Hospital de La Seu d’Urgell
314-03005/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delegats de protecció
contra el maltractament a infants i adolescents
314-03006/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres en què desenvolupen
llur tasca els delegats de protecció contra el maltractament a infants i adolescents
314-03007/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació rebuda pels delegats
de protecció contra el maltractament a infants i adolescents pel que fa a la detecció, la valoració i l’actuació en aquests casos
314-03008/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contacte dels delegats de protecció contra el maltractament a infants i adolescents amb el departament
314-03009/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bases i els plecs de condicions
d’accés al programa Cupons
314-03010/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del programa Cupons
314-03011/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que han rebut ajuts del programa Cupons
314-03012/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que han
sol·licitat algun ajut del programa Cupons
314-03013/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum d’exportacions assolit per
les empreses després d’haver rebut l’ajut del programa Cupons
314-03014/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els països als quals han exportat
les empreses que han rebut l’ajut del programa Cupons
314-03015/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del president
de la Generalitat a Eslovènia
314-03016/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del viatge del president
de la Generalitat a Eslovènia
314-03017/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els assumptes tractats en les reunions tingudes pel president de la Generalitat a Eslovènia
314-03018/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que han acompanyat
el president de la Generalitat a Eslovènia
314-03019/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat el president de la Generalitat a Eslovènia
314-03020/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de desplaçament del viatge del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Eslovènia
314-03021/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de pernoctació del viatge del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Eslovènia
314-03022/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de manutenció del viatge del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Eslovènia
314-03023/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de transport
per als desplaçaments durant la visita del viatge del president de la Generalitat i
dels seus acompanyants a Eslovènia
314-03024/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del president de la Generalitat del 5 de desembre de 2018
314-03025/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del president de la Generalitat del 8 de desembre de 2018
314-03026/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha sufragat el viatge del president a Brussel·les del 8 de desembre de 2018
314-03027/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a garantir el millorament de les condicions laborals dels treballadors dels serveis de terra
de l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-03028/12
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions i les tasques del dispositiu de seguretat ciutadana i judicial del programa específic d’habitatge
314-03029/12
Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Moció 31/XII,
sobre la funció pública, pel que fa a l’accés dels ambientòlegs a l’Administració de
la Generalitat
314-03030/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

93
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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 el
nomenament dels membres del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
310-00080/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 19.12.2018, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat en
què es troben els convenis que s’han de signar amb les empreses
subministradores d’aigua i energia en el marc de la Llei 24/2015, de
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
i la pobresa energètica
310-00081/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 19.12.2018, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la
investigació sobre el càncer
310-00082/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 19.12.2018, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les famílies
enllaçades
310-00083/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 19.12.2018, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
perspectives de l’economia catalana
310-00084/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 19.12.2018, DSPC-P 34.

1.25.05. Preguntes orals en el Ple
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la
representació de la Generalitat en els organismes interadministratius
i intergovernamentals
310-00085/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 19.12.2018, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pacte
d’estat contra la violència de gènere
310-00086/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 19.12.2018, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política
en matèria d’armament anunciada pel Govern de l’Estat
310-00087/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 19.12.2018, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els criteris
d’actuació de la fiscalia
310-00089/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 19.12.2018, DSPC-P 34.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la seva crida pública a evitar actes il·legals i violents el 21
de desembre
317-00044/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 19.12.2018, DSPC-P 34.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la seva representació institucional amb motiu del Consell
de Ministres del 21 de desembre a Barcelona i la necessària actitud
de diàleg amb vista a la reunió amb el president del Govern de l’Estat
317-00045/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 19.12.2018, DSPC-P 34.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre els plans i les mesures per a minimitzar els efectes de les
mobilitzacions del 21 de desembre a Barcelona
317-00046/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 19.12.2018, DSPC-P 34.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en
el Ple sobre l’abordament de l’agenda social en la reunió amb el
president del Govern de l’Estat prèvia al Consell de Ministres del 21
de desembre a Barcelona
317-00047/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 19.12.2018, DSPC-P 34.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en
el Ple sobre les dificultats per a governar i sobre el creixement
econòmic
317-00048/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 19.12.2018, DSPC-P 34.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre l’acció pacifista i no-violenta dels diputats en vaga de fam
317-00049/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 19.12.2018, DSPC-P 34.
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1.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució del
Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp)
314-01417/12
Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-01417/12 a
314-01424/12 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte i, per con-següent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.
El Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Ajuntament de Reus plantegen la creació d’un nou ens per tal de gestionar els serveis sanitaris que en aquests moments
presta l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. La solució plantejada serà la creació d’una entitat de dret públic (EDP), que es formalitzarà en el segon semestre de
l’any 2019.
La nova empresa de dret públic assumirà tant l’activitat hospitalària com l’activitat d’atenció primària de Sagessa, que s’ofereix a la població de Reus, el Baix Camp
i el Camp de Tarragona.
Amb aquesta decisió, el CatSalut assumirà tota la gestió i governança dels centres. La nova entitat garantirà en el seu òrgan de governança la representació de persones d’institucions rellevants del territori.
Aquesta nova entitat es finançarà a través del concert sanitari amb el CatSalut i
el personal es subrogarà a la nova entitat amb les mateixes condicions laborals que
actualment ostenten. Actualment no existeix cap projecte d’estatuts per la nova entitat de dret públic.
El dèficit econòmic de l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, tal com s’indica en els comptes auditats vigents, es de 3.182.092,18 €, i les pèrdues acumulades
per exercicis anteriors es de 1.802.839,81 €
La nova fórmula de gestió es materialitzarà després de realitzar una avaluació
de les empreses que formen la societat anònima municipal (SAM) de Reus. Així
mateix, s’eliminarà la causa de dissolució del 2017 i es garanteix que l’hospital no
entrarà en causa de dissolució per al 2018 ja que el possible dèficit es podrà corregir.
La proposta és el recurs òptim per a garantir el futur de l’hospital i que aquest tingui
un paper de lideratge sanitari al Camp de Tarragona.
Barcelona, 14 de desembre de 2018
La consellera de Salut
Per delegació, (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC núm. 7717, de
2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte
d’estatuts del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Baix
Camp)
314-01418/12
Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01417/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un
projecte de transició assistencial, econòmica i jurídica per a la
constitució del Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus
(Baix Camp)
314-01419/12
Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01417/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per
a la constitució efectiva del Consorci Hospital Universitari Sant Joan
de Reus (Baix Camp)
314-01420/12
Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01417/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de
la cartera de serveis de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp),
i la preservació de l’acreditació de centre universitari pel Consorci
Hospital Universitari Sant Joan
314-01421/12
Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01417/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida
pressupostària prevista per a la creació del Consorci Hospital
Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp)
314-01422/12
Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01417/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dèficit econòmic
acumulat per l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-01423/12
Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01417/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes del
Consorci Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Baix Camp) en el
mapa sanitari de la regió del Camp de Tarragona
314-01424/12
Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01417/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions
temporal i pressupostària per a la finalització de la construcció del
servei d’urgències i d’un bloc quirúrgic a l’Hospital Doctor Josep
Trueta, de Girona
314-02173/12
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24884 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02173/12 us informo del següent:
Pel que fa a la previsió temporal i pressupostària de la construcció de les noves urgències i el nou bloc quirúrgic de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep
Trueta, cal assenyalar que el 18 de juliol de 2018 es van posar en marxa la primera
fase de les obres de les Urgències del centre hospitalari, que van començar el mes
de març de 2017.
1.25.15. Preguntes per escrit
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Les obres s’han organitzat en fases, per tal de fer compatible l’activitat assistencial amb els avenços de les obres. La primera fase ha consistit en l’adequació dels
espais que van quedar lliures gràcies al trasllat del Laboratori Clínic Territorial al
Parc Hospitalari Martí i Julià. La zona disposa de 22 boxs amb 31 punts d’assistència. A la nova àrea s’hi reubicaran els espais assistencials existents fins ara.
Els treballs són a càrrec de l’empresa CRC Obras y Servicios SL, per un import
de 3.622.590 euros (IVA inclòs) pel que fa a l’obra –sense l’equipament. El projecte
global permetrà ampliar notablement la superfície del servei, que passarà dels 1.200
metres quadrats a 2.300 metres quadrats, un cop acabada del tot l’obra –que es preveu sigui equipat i posat en funcionament en el decurs del 2n semestre de 2019.
Pel que fa al bloc quirúrgic i hospital de dia oncològic:
– El 16 de novembre de 2018 es va adjudicar a l’empresa Patricio Martínez, Maximià Torruella, Arquitectura SLP, la redacció del projecte i la posterior direcció de
l’obra per un import de 430.000 euros.
– Hores d’ara ja s’ha lliurat el projecte, que es troba en fase de revisió.
– Una vegada finalitzi la revisió i s’aprovi el projecte es procedirà a la licitació
de l’obra que es preveu pugui adjudicar-se en el decurs del 1er semestre de 2019.
– Es preveu que la durada de les obres es situarà entorn els 48 mesos, ja que
aquestes s’han d’executar en 3 fases. La planificació final de les diferents fases
d’obra s’ajustarà per mantenir, en la mesura del possible i malgrat les inevitables
afectacions, l’activitat assistencial dels serveis mentre es desenvolupen les obres.
Barcelona, 14 de desembre de 2018
La consellera de Salut
Per delegació, (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC núm. 7717, de
2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions
temporal i pressupostària per a la finalització de la segona fase de
reformes a les unitats neonatal i de cures intensives pediàtriques de
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-02179/12
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02179/12 us informo del següent:
Pel que fa a la previsió temporal i pressupostària per a executar la segona fase de
reformes a la unitat neonatal i UCI pediàtrica de l’hospital Josep Trueta de Girona,
cal indicar que el passat 11 de juny de 2018 es va adjudicar a l’empresa Sanabria &
Planas-Gallego Arquitectos, Espanyola SLP la redacció del projecte i de la direcció
d’obra:
– Aquesta adjudicació té una durada màxima de 6 mesos.
– El total de l’adjudicació de la redacció del projecte i direcció d’obra és de
192.500 euros.
Hores d’ara s’està redactant el projecte, que es preveu estigui finalitzat i supervisat en el decurs del 1r semestre de 2019.
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Tot seguit es procedirà a la licitació de l’obra que es preveu adjudicar el 2n semestre del 2019.
D’acord amb la programació, es preveu que la finalització de l’obra i l’equipament es puguin dur a terme a finals de 2020 o inicis de 2021.
Barcelona, 14 de desembre de 2018
La consellera de Salut
Per delegació, (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC núm. 7717, de
2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els conceptes
inclosos en la pàgina web «Obligacions reconegudes pendents de
pagament als ens locals»
314-02360/12
Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02360/12 us informo del següent:
Les dades sobre obligacions reconegudes pendents de pagament als ens locals
només es refereixen a l’Administració de la Generalitat (departaments), en concret a
les obligacions pendents de pagament que es troben a Tresoreria.
Aquestes dades inclouen, com a principals conceptes: els Fons de Cooperació
Local, despeses socials, PUOSC, llei de barris i educació.
La distribució per exercici pressupostari del document comptable és (última dada
publicada: Deute pendent a tresoreria en data 1 d’octubre de 2018): 83% exercici
pressupostari 2018; 8% exercici pressupostari 2017; 5% exercicis pressupostaris anteriors al 2017.
Cal tenir en compte que la major part del deute més antic està bloquejat per la Sindicatura de Comptes, fonamentalment per la manca de presentació dels comptes anuals
per part dels ens locals. Tan bon punt s’aixeca el bloqueig, s’efectua el pagament.
Barcelona, 17 de desembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat institu
cional de la Generalitat per a les festes de la Mercè i de Santa Tecla
314-02421/12
Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02421/12 us informo del següent:
1.25.15. Preguntes per escrit
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En els anuncis gràfics, quan tenen motius simples, és recomanable utilitzar una
gamma cromàtica mínima. El color groc integra històricament l’escut institucional
de la Generalitat i de la Senyera, i és un dels que es considera més senzills d’aplicar
en el suport paper.
La intencionalitat inclusiva del copy publicitari (text), quan parla de ‘tots els colors’es refereix a la diversitat de la societat catalana i en les seves festes majors.
Barcelona, 10 de desembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a
resoldre els problemes de transport escolar de Lluçars, a Vilanova de
Meià (Noguera)
314-02423/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02423/12 31402424/12, 314-02425/12 i 314-02426/12 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
D’acord amb l’establert a l’article 82.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació, tot l’alumnat escolaritzat en un municipi diferent al municipi de residència, independentment de la distància entre ambdós municipis o de la situació
econòmica de la família, tenen el serveis de menjador i de transport escolar gratuïts.
«Sense perjudici del que disposa l’apartat 3 de l’article anterior, en l’educació bàsica, en les zones rurals en què es consideri aconsellable, es pot escolaritzar els nens
en un municipi pròxim al de la seva residència per garantir la qualitat de l’ensenyament. En aquest cas les administracions educatives han de prestar gratuïtament els
serveis escolars de transport i, si s’escau, menjador i internat.»
Davant les situacions iniqües que es produeixen, el Departament d’Educació ha
establert un sistema d’ajuts per a l’alumnat que resideix en nuclis de població allunyats dels centres escolars, que comporta que aproximadament el 80% del cost del
servei de transport escolar estigui finançat per les diferents administracions públiques. I en el cas de l’alumnat de famílies amb una situació econòmica vulnerable,
puguin sol·licitar al Consell Comarcal corresponent que se’ls atorgui un ajut addicional que cobreixi la totalitat del cost d’aquest servei.
L’article 6.3 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació estableix que:
«Les administracions públiques, a fi de facilitar l’accés en condicions d’equitat
als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i
en els ensenyaments declarats gratuïts, han d’oferir ajuts als alumnes que visquin en
poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes. Els ajuts poden cobrir totalment o parcialment la despesa, atenent la naturalesa del desplaçament i el nivell de renda de les famílies...»
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També us informo que la situació exposada en aquestes iniciatives parlamentàries ja ha estat resolta amb la coordinació de tots els agents implicats.
Barcelona, 10 de desembre de 2018
Josep Bargalló Vall, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes
mantinguts amb l’Ajuntament de Vilanova de Meià, el Consell
Comarcal de la Noguera i la família de Lluçars afectada pels
problemes de transport escolar
314-02424/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02423/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
recuperar els ajuts per al transport i el menjador escolars en els
municipis amb pobles agregats
314-02425/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02423/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per
a potenciar l’escola rural i l’accés dels pobles menys poblats als
serveis bàsics
314-02426/12
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02423/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dimensionament
del dispositiu preparat per a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018
a Barcelona
314-02447/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02447/12, 31402448/12, 314-02449/12, 314-02450/12, 314-02451/12, 314-02452/12, 314-02453/12,
314-02454/12, 314-02455/12, 314-02456/12, 314-02457/12 i 314-02458/12, us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració,
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió
i anàlisi.
El dispositiu que es va preveure el dia 1 d’octubre de 2018 es va dimensionar en
funció de dues premisses: per una part les mobilitzacions que havien estat convocades i, per una altra, aquelles de què havia tingut coneixement la Comissaria General
d’Informació del cos de Mossos d’Esquadra.
Tots els dispositius de seguretat relacionats amb grans esdeveniments que es
planifiquen des de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) per
garantir l’exercici lliure dels drets i les llibertats de la ciutadania, la preservació de
la convivència i el foment de la cohesió social es dimensionen en funció de diversos
paràmetres, entre ells, l’afluència o el nivell de perillositat o afectació previstos en
base a l’experiència assolida. Cada esdeveniment disposa de la seva planificació específica adaptada a la pròpia idiosincràsia i no és commutable per altres.
Tenint en compte les mobilitzacions que hi havia previstes, es van establir tot un
seguit de mesures a diferents punts i espais de la capital, les quals abastaven des de
la previsió de talls de les principals vies de comunicació de la ciutat fins la protecció
dels edificis singulars que es poguessin veure afectats durant el recorregut de les manifestacions, com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la Prefectura
del Cos Nacional de Policia, el Palau de la Generalitat i el Parlament de Catalunya.
Els objectius del dispositiu policial eren fonamentalment tres:
1. Garantir el lliure exercici del dret de manifestació i d’expressió de totes les
manifestacions, tant les comunicades com les no comunicades; 2. Garantir l’ordre
públic i evitar els danys a béns públics i/o privats.
3. Prevenir l’afectació i/o els possibles talls de trànsit a les xarxes viàries/ferroviàries.
El disseny i l’aprovació de l’operatiu policial que es planifica en aquests casos
correspon a la PG-ME a través de les diverses unitats competents en la matèria que
treballen de forma transversal i coordinada, tant a nivell d’especialització com a nivell territorial, amb la participació i coneixement dels seus màxims responsables.
Segons totes les previsions, s’esperava que, en termes generals, tant els actes com
els esdeveniments del dia 1 d’octubre de 2018 tinguessin un caire pacífic i commemoratiu.
Una de les convocatòries era una manifestació que es preveia multitudinària,
però de baix risc i havia d’iniciar el seu recorregut a la plaça de Catalunya i acabar
al Parc de la Ciutadella, davant del Parlament de Catalunya a pocs metres de la façana principal, on s’havia instal·lat un escenari per fer la cloenda de l’acte.
1.25.15. Preguntes per escrit
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La gran assistència va fer que la massa de gent es dividís en dos: un gruix important dels manifestants van seguir el recorregut establert pel carrer Trafalgar fins
al passeig de Lluís Companys, passant per l’interior del parc de la Ciutadella fins al
Parlament de Catalunya, però una altra part s’hi va dirigir per un recorregut alternatiu, per la Via Laietana.
Els incidents davant de les portes del Parlament de Catalunya es van produir un
cop que les entitats convocants van donar per acabats els actes.
És funció de la Comissaria General d’Informació, entre d’altres, realitzar la recollida i el tractament de tota la informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i social i a l’activitat institucional. Aquesta tasca es duu a terme en
tots els aspectes, incloent les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i
les xarxes socials.
Les unitats competents en aquestes qüestions dins la PG-ME es coordinen a través dels diferents mecanismes establerts a tal efecte, ja sigui a través dels serveis
centrals, ja sigui a través d’algun centre de comandament que es constitueixi expressament per al dispositiu.
En el seu conjunt els objectius plantejats en la planificació del dispositiu es van
assolir i l’exercici del dret de manifestació i d’expressió es va garantir en totes les
convocatòries. Es van contenir els intents de confrontació entre grups antagònics
malgrat la contínua i reiterada oposició als requeriments policials per part d’alguns
dels participants, i nomes en alguns casos l’hostilitat va obligar a intervencions limitades d’ús de la força per part de les unitats d’ordre públic dels Mossos d’Esquadra.
La formació de què disposen els agents de seguretat ciutadana els introdueix a
diverses casuístiques per tal que disposin d’eines suficients per fer front, en primera
instància, a qualsevol situació que es trobin en el marc del seu treball. Així, tots els
agents de la PG-ME disposen de formació bàsica en trànsit, investigació i ordre públic, per posar tres exemples.
El dispositiu planificat incloïa diferents serveis que treballen transversalment en
esdeveniments d’aquest caire, com ara els serveis d’informació, els de trànsit o els
d’ordre públic. Això no exclou, però, que en cas de necessitat, com així es va donar,
siguin les patrulles de seguretat ciutadana les qui reforcin aquesta intervenció, ja
que els serveis no són excloents entre sí i es complementen en casos de precisar-ho,
atesa la seva formació multidisciplinar.
Atès que sobre les 20.30 hores la hostilitat dels manifestants havia arribat a un
punt de màxima tensió, es va precisar del suport de les esmentades patrulles, les
quals van acabar sent un nombre de 28 d’un total de 41 en el torn de tarda de la Regió Policial Metropolitana Barcelona.
D’altra banda, tots els edificis policials disposen de divers material tant d’equipament personal com de material d’ús col·lectiu per a utilitzar en casos que sigui
precís, per exemple cascs o escuts, entre d’altres. Atès que és equipament d’ús poc
freqüent, encara que es tracti d’instruments poc utilitzats, això no afecta la seva funcionalitat i són adients per ser emprats pels agents.
Hi va haver alguns agents que es van posar en contacte amb els serveis de
l’ABRIMO i l’ARRO de Barcelona i es van oferir a treballar, no per una qüestió
de risc respecte els seus companys, sinó per ajudar en el dispositiu.
Respecte els agents de l’ABRIMO que es van oferir, no es va considerar necessari activar-los perquè ja hi havia prou efectius per portar a terme les intervencions.
Respecte els agents de l’ARRO de Barcelona, es van activar per donar continuïtat al
dispositiu durant tot el torn de nit.
Els dispositius dissenyats per la PG-ME en concentracions i manifestacions massives s’adapten permanentment a les circumstàncies del desenvolupament dels esdeveniments. S’adopten decisions operatives que modulen la intervenció policial en
funció de les circumstàncies. Aquesta adaptabilitat es condiciona sempre als criteris de congruència, oportunitat i proporcionalitat i a les competències previstes a la
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Llei orgànica de Forces i Cossos de Seguretat i a la Llei orgànica que regula el dret
de reunió.
Durant el tram final de la manifestació que finalitzava al Parlament de Catalunya, i un cop desconvocada pels organitzadors i promotors, es van adoptar les decisions operatives oportunes per garantir en tot moment el dret de reunió i manifestació i la seguretat dels béns i les persones.
Des d’un punt de vista d’intervenció policial, es va tancar l’accés principal del
Parlament i es van replegar les forces policials de davant de la façana, concentrant-se a l’interior del Parlament, tot just darrere la porta, per garantir la protecció
de la institució amb dos equips d’ordre públic i el suport funcional d’USC. La resta d’efectius d’ordre públic es trobaven a l’exterior, per observar si la no-presència
de força policial al davant apaivagava els manifestants i per preparar una maniobra de dispersió, si era necessària. Posteriorment es va sol·licitar l’execució d’aquesta maniobra de dispersió amb utilització de llançadora i, finalment, es va autoritzar
quan els manifestants estaven intentant accedir a l’interior de l’edifici, posant en risc
la seguretat dels béns i les persones.
Una vegada anunciada i executada la maniobra de dispersió, per garantir el manteniment de la integritat i la seguretat del Parlament de Catalunya, els manifestants
es van disseminar per l’exterior del parc de la Ciutadella i es van concentrar majoritàriament al passeig de Lluís Companys. A les rodalies de l’Arc del Triomf van
actuar violentament contra el mobiliari urbà, cremant de contenidors, fent llançaments d’objectes i obstaculitzant la circulació de vehicles i persones per diferents
carrers de la ciutat.
En relació amb la situació produïda davant la Prefectura de la Policia Nacional,
es va mantenir contacte amb el comandament respectiu per si calia algun suport en
la protecció de les seves dependències de Via Laietana, fet que finalment no va ser
necessari.
Es van practicar sis detencions per atemptat als agents de l’autoritat i una altra
persona detinguda que es va identificar i es va fer constar com a investigat a les diligències policials.
No es va produir cap detenció en el lloc dels fets. Es van identificar 16 persones,
10 de les quals han estat encartades en procediments penals. A 3 persones se’ls hi
va aixecar una acta en virtut de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana: una per possessió d’una defensa extensible, una altra
per tinença de substància estupefaent i una altra per tinença de diversos estris no
permesos.
Finalment, informar que, en total, van resultar ferits 33 agents de caràcter lleu.
Barcelona, 5 de desembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dimensionament
del dispositiu preparat per a la manifestació de l’1 d’octubre de
2018 a Barcelona en comparació amb els d’altres esdeveniments
multitudinaris
314-02448/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02447/12.

1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable
de dissenyar i aprovar el dispositiu policial preparat per a la
manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Barcelona
314-02449/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02447/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de
què disposava el Cos de Mossos d’Esquadra amb relació a les
concentracions de la Via Laietana de Barcelona i dels voltants del
Parlament de l’1 d’octubre de 2018
314-02450/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02447/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment que els
responsables d’informació del Cos de Mossos d’Esquadra van fer a
les xarxes socials de la convocatòria de manifestació de l’1 d’octubre
de 2018 a Barcelona
314-02451/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02447/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la direcció
política del Cos de Mossos d’Esquadra manté que l’operatiu per
a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Barcelona estava ben
dimensionat i ajustat a les previsions
314-02452/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02447/12.

1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els patrullers de
seguretat ciutadana que van arribar al Parlament l’1 d’octubre de
2018 cap a les nou del vespre
314-02453/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02447/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mossos
d’esquadra que es van posar a disposició dels comandaments en
veure als mitjans de comunicació la situació de llurs companys en la
concentració davant del Parlament la nit de l’1 d’octubre de 2018
314-02454/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02447/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que
els comandaments operatius van haver d’esperar per a tenir
l’autorització per a dispersar els manifestants que volien entrar al
Parlament l’1 d’octubre de 2018
314-02455/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02447/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va
demanar suport a algun cos policial de l’Estat amb motiu de les
manifestacions a la Via Laietana de Barcelona i al Parlament de l’1
d’octubre de 2018
314-02456/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02447/12.

1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
detencions fetes l’1 d’octubre de 2018 arran de les manifestacions en
el primer aniversari del referèndum
314-02457/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02447/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents ferits
durant les manifestacions de l’1 d’octubre de 2018 a Barcelona
314-02458/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02447/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denegació de
peticions d’intervenció formulades pels comandaments operatius
sobre el terreny amb motiu de les manifestacions convocades entre
el 29 de setembre i el 2 d’octubre de 2018
314-02459/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02459/12, 31402460/12, 314-02461/12, 314-02462/12, 314-02463/12 i 314-02464/12, us informo
del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració,
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió
i anàlisi.
En els centres avançats de coordinació CECOR que es constitueixen en casos
de dispositius especials, entre altres situacions, es reuneixen els màxims responsables dels diferents cossos operatius, organismes i institucions implicats per prendre
decisions estratègiques sobre el desenvolupament de les actuacions. En el centre de
coordinació avançat constituït per coordinar el dispositiu policial del dia 29 de setembre de 2018 a Barcelona es disposava de la informació facilitada pels diferents
serveis, es feia el seguiment permanent dels esdeveniments i es van prendre les decisions adients en funció de les circumstàncies que s’estaven produint en cadascun
dels espais on s’estaven produint incidents.
El dia 29 de setembre a Barcelona, per una banda, havia estat comunicada la
manifestació de l’associació policial JUSAPOL, que havia d’iniciar el recorregut a
1.25.15. Preguntes per escrit
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les 12 hores a la plaça Sant Jaume. Per altra banda, el col·lectiu Observatori de la
Catalanofòbia havia comunicat una concentració la mateixa data en el mateix lloc, i
els dies previs s’havien fet crides per omplir la plaça Sant Jaume. Aquell dia també
hi havia altres manifestacions, no comunicades, convocades per ARRAN i altres
grups en el mateix lloc.
Aquesta situació va comportar la necessitat de modificar els itineraris d’ambdues
manifestacions que havien estat comunicades i es va informar a les parts interessades. L’associació JUSAPOL inicialment va presentar un recurs contenciós administratiu contra la resolució de la modificació de l’itinerari proposat pel Departament
d’Interior. No obstant, el mateix matí va presentar una proposta de nou itinerari, que
evitava la plaça Sant Jaume com a punt de sortida de la manifestació. Aquesta modificació voluntària del recorregut va ser acceptada pel Departament d’Interior i va
permetre deixar sense efecte i arxivar el recurs presentat per JUSAPOL davant el
Tribunal Superior de Justícia.
Com en qualsevol dispositiu del cos de Mossos d’Esquadra per a aquest tipus
d’esdeveniments, i per tal de garantir el lliure exercici del dret de manifestació i
d’expressió de totes les manifestacions, vetllar pel manteniment de l’ordre públic i la
protecció de persones i béns, es van posicionar efectius de l’Àrea de la Brigada Mòbil (BRIMO) i de les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) en diferents
carrers de Barcelona per evitar que els manifestants de signe contrari es trobessin.
Com és fa sempre en aquests casos, s’ha fet una anàlisi de les actuacions policials que van tenir lloc en aquesta jornada.
Finalment, esmentar que el conseller d’Interior va comparèixer en data 17 d’octubre de 2018 davant la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya per facilitar
els aclariments pertinents amb relació a aquestes manifestacions.
Barcelona, 5 de desembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peticions
d’intervenció dels comandaments operatius sobre el terreny
fetes amb motiu de les manifestacions convocades entre el 29 de
setembre i el 2 d’octubre de 2018
314-02460/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02459/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació prèvia
relativa a les manifestacions del 29 de setembre de 2018 a Barcelona
de què disposava la direcció política del Cos de Mossos d’Esquadra
314-02461/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02459/12.

1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com es va
dimensionar l’operatiu policial per a garantir el dret de manifestació
sense conflictes el 29 de setembre de 2018 a Barcelona
314-02462/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02459/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació
donada als comandaments responsables de l’operatiu sobre el
terreny amb relació a les manifestacions del 29 de setembre de 2018
a Barcelona
314-02463/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02459/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impediment
«de facto» del dret de manifestació d’un sindicat policial el 29 de
setembre de 2018 a Barcelona
314-02464/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02459/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació de què
disposava el Cos de Mossos d’Esquadra amb relació a la voluntat
d’alguns assistents a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a
Girona de llançar-los pintura o altres elements
314-02465/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02465/12,
314-02466/12, 314-02467/12, 314-02468/12 i 314-02469/12, us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració,
1.25.15. Preguntes per escrit
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proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió
i anàlisi.
En relació amb la concentració convocada pels col·lectius Forja Gironès i el CDR
Nord-oriental davant de la Subdelegació del Govern de l’Estat, no comunicada a l’autoritat governativa, es va establir un dispositiu per donar protecció directa a l’edifici
de la Subdelegació amb l’objectiu d’evitar que les persones que hi havia concentrades
arribessin a l’edifici i el poguessin danyar amb pintura o altres elements.
Aquesta concentració va arribar a concentrar unes quatre mil persones i es on
van tenir lloc els incidents més greus de les diferents concentracions convocades a
Girona en aquella data.
Es va confeccionar una zona de seguretat clarament delimitada, amb la distribució següent:
Per una banda, la protecció situada davant de la façana davantera de l’edifici amb
un línia de furgonetes policials del servei de Brigada Mòbil i de l’Àrea Regional de
Recursos Operatius de la Regió Policial Girona disposats a l’interior del parc de la
plaça de la Constitució.
D’altra banda, la protecció dels laterals de la Gran Via de Jaume I amb tanques
metàl·liques lligades entre elles amb cadenats de ferro, situades a uns metres del carrer de la Sèquia i del carrer de Miquel Blai respectivament, per fer el tancament en
rectangle de la zona.
A partir de les 18 hores van començar a arribar manifestants que es van situar
majoritàriament a la Gran Via de Jaume I, davant de les tanques properes al carrer
de la Sèquia. A causa de la gran quantitat de gent concentrada també es va ocupar
part de la plaça de la Constitució.
A les 19 hores aproximadament va aparèixer un grup d’unes cent persones amb
una pancarta de grans dimensions i banderes amb simbologia independentista.
Aquest grup estava format majoritàriament per gent jove que vestia amb motxilles,
dessuadores i el rostre ocult amb tapaboques. Una vegada el grup va arribar a les
tanques situades a la confluència del carrer de la Sèquia van repartir entre els concentrats globus de pintura, ous i paquets de pols de colors.
Posteriorment els concentrats van començar a llançar globus de pintura i bombetes de colors contra els efectius desplegats i els vehicles policials. Passats uns
minuts, el grau d’agitació i de virulència va augmentar i les persones encaputxades
més properes a la zona de les tanques van intentar retirar-les, amb gran violència i
agressivitat. Per aquest fet, els efectius d’ordre públic es van col·locar al darrere de
les tanques metàl·liques per evitar la intrusió dels concentrats i impedir que retiressin els mitjans de contenció física.
A causa de les contínues escomeses violentes dels concentrats contra les tanques
van aconseguir tombar-ne una gran quantitat. Per aquest motiu, es van desplegar
més efectius d’ordre públic, per mantenir la posició i evitar la intrusió massiva.
Durant les tres hores següents, és a dir, fins a les 22 hores aproximadament, alguns dels manifestants concentrats van efectuar llançament de diversos objectes
contra els agents del dispositiu.
El resultat final del dispositiu a Girona va ser dos agents ferits, un amb un cop a
la barbeta produït per un cop amb una barra de ferro i un altre amb un dit torçat per
un manifestant quan li anava a treure el bastó policial. A part dels dos ferits, gran
nombre d’agents van rebre impactes d’objectes i agressions que no van necessitar
assistència mèdica. També va quedar malmès amb pintura i líquid d’ou tant el material de dotació personal del agents d’ordre públic, com furgonetes i material d’ordre
públic de dotació personal.
Cal esmentar que el passat 17 d’octubre de 2018 el conseller d’Interior va comparèixer davant la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya per informar dels
fets ocorreguts el 29 de setembre i l’1 d’octubre de 2018, on va exposar un detallat
relat dels fets que van tenir lloc a les poblacions de Lleida, Girona i Barcelona.
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Finalment, indicar que, per la situació que es donava a Barcelona, es va sol·licitar
suport a altres regions policials per disposar de dotacions d’ordre públic.
Barcelona, 5 de desembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de revisar
les motxilles a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a Girona
314-02466/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02465/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions
que van rebre els agents dels Mossos d’Esquadra amb relació al
llançament d’objectes a la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a
Girona
314-02467/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02465/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació a què
la direcció política del Cos de Mossos d’Esquadra va sotmetre els
agents de l’operatiu de la manifestació de l’1 d’octubre de 2018 a
Girona
314-02468/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02465/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat d’agents
dels Mossos d’Esquadra de l’operatiu de Girona per a la manifestació
de l’1 d’octubre de 2018 a Barcelona
314-02469/12
Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02465/12.
1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que
tenen accés al dipòsit principal de droga de la seu central dels
Mossos d’Esquadra de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02502/12
Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02502/12, 31402503/12, 314-02504/12 i 314-02505/12, us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració,
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió
i anàlisi.
L’1 de gener de 2017 la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME)
va endegar el procediment de gestió dels dipòsits policials per regular el dipòsit
d’objectes a les dependències policials del cos de Mossos d’Esquadra. L’objectiu
principal d’aquest procediment de treball és fer un sistema de gestió homogeni i de
fàcil implementació per al tractament de tots els objectes que són custodiats a les
dependències policials de la PG-ME.
Aquest sistema de treball, que ha de ser utilitzat per tots els serveis del cos, permet fer el seguiment de qualsevol objecte, incloses les drogues, que hagi de ser custodiat en dependències policials, d’acord amb el que estableix la legislació penal o
administrativa. El procediment preveu les condicions d’accés i els documents associats per fer el seguiment de l’accés i la traçabilitat dels objectes.
La investigació sobre un possible delicte en la custòdia de substàncies estupefaents en el dipòsit del Complex Central s’ha posat en coneixement del Jutjat d’Instrucció 5 de SabadelI i actualment continua la instrucció judicial dels fets.
L’any 2017 es va detectar una primera desaparició de substàncies, que estaven
en custòdia pendents de la seva destrucció. Aquests fets van ser investigats i van ser
posats en coneixement del jutjat competent.
Barcelona, 13 de desembre de 2018
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions
d’accés al dipòsit principal de droga de la seu central dels Mossos
d’Esquadra de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02503/12
Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02502/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol de
custòdia dels estupefaents del dipòsit principal de droga de la seu
central dels Mossos d’Esquadra de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02504/12
Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02502/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’havia detectat
cap irregularitat al dipòsit principal de droga de la seu central dels
Mossos d’Esquadra de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02505/12
Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02502/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista
per a aplicar la disposició addicional setena de la Llei 9/2017,
d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics
per mitjà del Servei Català de la Salut
314-02506/12
Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-02506/12 a
314-02509/12 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’Institut Català de la Salut (ICS) farà efectiu, abans del dia 31 de desembre de
2018, el retorn conforme el que disposa la disposició addicional setena de la Llei
9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons
públic per mitjà del Servei Català de la Salut de les quanties descomptades als professionals d’infermeria de l’ICS que es van prejubilar abans del 2005.
Hores d’ara, aquest complement s’abona a 1.953 persones, de les quals 992 són
anteriors al 2005. D’aquestes 1.953 persones, 96 estan topats per la pensió màxima
(38 anteriors al 2005). Per tant, la disposició addicional setena només afecta a 954

1.25.15. Preguntes per escrit

36

BOPC 232
27 de novembre de 2018

persones, i únicament en la part que s’hagi absorbit aquest any 2018 del complement
de pensió que abona a l’ICS de la pensió de jubilació de l’entitat.
Barcelona, 5 de desembre de 2018
La consellera
Per delegació, (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC núm. 7717, de
2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera
prevista d’aplicar la disposició addicional setena de la Llei 9/2017,
d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics
per mitjà del Servei Català de la Salut
314-02507/12
Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02506/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
professionals sanitaris jubilats abans de l’1 d’abril de 2005 que no
han cobrat el complement de la pensió
314-02508/12
Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02506/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari del
pagament del complement de la pensió dels professionals sanitaris
de l’Institut Català de la Salut prejubilats abans del 2005
314-02509/12
Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02506/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als
treballadors de l’Hospital Sant Joan, de Reus, sobre llur futur laboral
314-02537/12
Proponent: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24886 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02537/12 us informo del següent:
El director del Servei Català de la Salut (CatSalut) es va reunir a l’Hospital Sant
Joan de Reus el passat 4 de desembre per informar de la fórmula de gestió del centre
que es desplegarà a partir del segon semestre de 2019 i va participar en l’assemblea
informativa dels treballadors de l’Hospital Sant Joan, GINSA, LAB i Sagessa-Salut
en la qual es va comunicar la subrogació de la plantilla.
Barcelona, 14 de desembre de 2018
La consellera
Per delegació, (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC núm. 7717, de
2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a
Suïssa del president de la Generalitat del 17 d’octubre de 2018
314-02563/12
Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb Número de
Tramitació: 314-02563/12 a 314-02568/12, ambdues incloses, us trameto, en documents annexos, la informació facilitada per l’Oficina del President.
Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i,
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Barcelona, 10 de desembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència
Annex

En resposta a les preguntes escrites que formula l’Il·lustre diputat, us informo que:
El viatge del Molt Honorable President a Suïssa s’emmarca en els objectius generals aprovats en el Pla de Govern, així com en l’activitat institucional normal del
president de la Generalitat.
L’objectiu del viatge fou mantenir i establir noves relacions institucionals amb
professionals, intel·lectuals i polítics del país helvètic, així com reprendre el contacte
amb la comunitat catalana resident, que actualment compta amb dues exdiputades
del Parlament de Catalunya, exiliades a dia d’avui, i l’establiment de relacions ins1.25.15. Preguntes per escrit
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titucionals i de contactes que puguin resultar útils per a la millora de les relacions
polítiques i comercials entre Suïssa i Catalunya.
La conferència del president a la Universitat de Ginebra es va realitzar amb l’objectiu d’augmentar el coneixement públic de la situació política a Catalunya i Espanya i intercanviar idees amb la comunitat acadèmica suïssa. Així mateix, es va
atendre i mantenir contactes amb diversos mitjans de comunicació suïssos.
Particularment gràcies a l’establiment de contactes amb la Presidència del Cantó
de Zurich, s’espera que les relacions comercials entre Catalunya i Suïssa així com
els intercanvis de bones pràctiques entre governs puguin créixer els propers mesos
i anys i junts puguem trobar solucions comunes als problemes globals que compartim i que ens afecten.
En el quadre annex es detallen les dades requerides sobre el viatge.
Josep Rius i Alcaraz, director
Departament de la Presidència (NT: 314-02563/12 a 314-02568/12, ambdues incloses)
– Inici viatge
17.10.2018
– Fi viatge
18.10.2018
– Destinació
Ginebra i Zurich (Suïssa)
– Motiu
Viatge oficial
– Agenda
Reunió Marta Rovira
Visita Cartoixa Valsainte (Ofrena Cardenal Vidal i
Barraquer, Ofrena Cardenal Journet)
Visita del Govern de la Generalitat de Catalunya a Suïssa
Conferència Universitat Ginebra
Trobada Comunitat Catalana Suïssa
Entrevista Radio Televisió Suïssa
Reunió Anna Gabriel
Entrevista Adrià Boudry diari Le Temps
Reunió Sr. Thomas Heiniger, president Cantó de Zuric
Entrevista Samuel Misteli del diari NZZ
– Dietes i manutenció 677,09 €
– Pernoctació
8.135,88 €
– Transport
8.242,74 €
– Altres despeses
4.398,24 €
– Total despeses
21.453,95 €
– Comitiva
Director Oficina del President, Cap Gabinet Comunicació, Cap Gabinet Relacions Externes i Protocol, Coordinador Gestió Informació i atenció ciutadana, oordinador Polítiques Internacionals, Fotògraf oficial,
tècnica protocol, redactora premsa, 3 escortes.
– Especificació altres despeses: Dues ofrenes florals , lloguer sala reunions i recepció protocol·lària corresponent a la trobada amb la Comunitat Catalana a Suïssa

Podeu trobar més informació en relació amb el viatge a les notes de premsa
següents: https://tinyurl.com/ybzqpech, https://tinyurl.com/yckbg3aj, https://tinyurl.
com/ycjbauav
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants
del president de la Generalitat en el viatge a Suïssa del 17 d’octubre
de 2018
314-02564/12
Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02563/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del viatge a
Suïssa del president de la Generalitat del 17 d’octubre de 2018
314-02565/12
Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02563/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat del viatge
a Suïssa del president de la Generalitat del 17 d’octubre de 2018
314-02566/12
Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02563/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa en què
s’engloba el viatge a Suïssa del president de la Generalitat del 17
d’octubre de 2018
314-02567/12
Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02563/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del
president de la Generalitat amb personalitats governamentals o
empresarials en el viatge a Suïssa del 17 d’octubre de 2018
314-02568/12
Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02563/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el caràcter de la
visita del president de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament a
l’Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
314-02596/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb Número de
Tramitació: 314-02596/12 a 314-02598/12, ambdues incloses, us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Oficina del President.
Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i,
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Barcelona, 10 de desembre de 2018
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència
Annex

En resposta a les preguntes escrites que formula la Il·lustre diputada, us informo
del següent:
Tal com es va detallar a la nota de premsa del passat 27 de setembre, el president
de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat del conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, van visitar l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca per tal de mantenir
una reunió de treball amb la direcció del centre i el claustre de professors a l’inici
del curs escolar i, alhora, mostrar-los el suport del Govern.
La realització de qualsevol visita, sigui a un centre educatiu, social, sanitari,
cultural, econòmic, empresarial o tecnològic respon, entre d’altres criteris, a la disponibilitat d’agenda, de presència territorial, d’interès sectorial, d’oportunitat política, etc.
El motiu que aquesta visita no constés a l’agenda pública del president, tal com
va quedar reflectit a la nota de premsa, va ser per evitar que aquest institut, els seus
mestres i alumnes, estiguessin exposats davant els mitjans de comunicació.
Pel que fa a futures visites a centres educatius, en aquests moments no en consta
cap de programada.
Josep Rius i Alcaraz, director
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la visita
del president de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament a
l’Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
314-02597/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02596/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del
president de la Generalitat i del conseller d’Ensenyament per a fer
visites als centres educatius
314-02598/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 23957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02596/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pes de l’increment
salarial del personal funcionari de la Generalitat en l’augment de la
despesa en personal
314-02624/12
Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24255 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02624/12 i
314-02625/12 us informo del següent:
Les dades d’increment de la despesa de personal entre 2012 i 2017 es refereixen a
l’àmbit pressupostari del Sector Públic Administratiu (Generalitat, CatSalut, entitats
autònomes administratives i ICS).
Les dades són:

Retribucions
Seg. Social i altres prestacions
Total

2012

2017

Variació

5.599

6.352

753

958

1.098

140

6.557

7.450

893

Les variacions retributives generals aplicades des de l’any 2012 que estan consolidades en les retribucions de l’any 2017 han estat:
– 2013: Sense variacions retributives
– 2014: Sense variacions retributives
– 2015: Recuperació de la reducció salarial aplicada des de l’any 2012 i equivalent a una paga extraordinària (aprox. 6,2%).
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– 2016: Increment retributiu de l’1% respecte el 2015
– 2017: Increment retributiu de l’1% respecte el 2016
L’impacte acumulat d’aquests increments retributius resulta d’un 8,33% respecte
el 2012, que representa 466 M€ més quotes a la seguretat social.
A més, la despesa comparada entre l’any 2012 i 2017 inclou el pagament de la
devolució del 34,42% de la paga extraordinària suprimida l’any 2012 i l’abonament
per sentència judicial de part de les reduccions salarials del 2013 i 2014. En conjunt
van suposar 120 M€ (aproximadament) més quotes a la seguretat social.
En conclusió, les millores retributives generals (sense quotes a la Seguretat Social) representen el 66% de l’increment de despesa de l’any 2017 respecte el 2012:
Variació

%

Increment retribucions

466

52%

Devolució 2017 reduccions salarials

120

13%

Subtotal millores retributives

586

66%

Altres variacions1

167

19%

Quotes seguretat social

140

16%

Total

893

100%

Per tant, a més dels increments retributius i la consegüent incidència en les quotes empresarials a la seguretat social, la resta de l’increment de despesa per altres
variacions, d’acord amb els col·lectius explicitats, correspon a:
M€

% s/893 M€

Docents

87

10%

ICS

14

2%

Mossos

23

3%

Alts càrrecs*

1

0%

Eventuals*

0

0%

Parlament i òrgans superiors

8

1%

34

4%

167

19%

Resta personal
Total
*No inclou Parlament i altres òrgans superiors.

L’increment del personal docent a 31 de desembre de 2017 és d’uns 7.000 docents
respecte la mateixa data de l’any 2012, si bé un 60% d’aquest increment s’ha produït
a l’inici del curs 2017-2018 (uns 4.200).
La resta de col·lectius no han tingut cap increment de plantilla i els increments
de despesa es deriven de recurrències i, en el cas dels mossos d’esquadra, un increment en les hores extraordinàries. També, respecte el personal classificat com a resta de personal on el major increment està vinculat a la recuperació l’any 2015 de la
jornada completa del personal interí d’administració i tècnic que l’any 2012 s’havia
reduït al 85%.
Barcelona, 5 de desembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

1. Les altres variacions fan referència a millores de plantilles de personal docent, recuperació de la jornada
completa del personal interí i diverses recurrències que han generat una major despesa.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pes de l’increment
de personal funcionari de la Generalitat en l’augment de la despesa
en personal
314-02625/12
Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24255 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02624/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del viatge
del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels
dies 13 i 14 de novembre de 2018
314-02802/12
Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02802/12 fins
a la 314-02812/12 us informo del següent:
Els dies 13 i 14 de novembre de 2018, el vicepresident del Govern va realitzar un
viatge privat fora de Catalunya, motiu pel qual es va establir la suplència en l’exercici de les seves funcions.
Atès que va ser un viatge privat, aquest no constava a l’agenda del Govern ni va
suposar cap cost a l’erari públic.
Barcelona, 10 de desembre de 2018
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies
13 i 14 de novembre de 2018 durant el seu viatge fora de Catalunya
314-02803/12
Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02802/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge
del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels
dies 13 i 14 de novembre de 2018
314-02804/12
Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02802/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el vicepresident
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda s’ha reunit amb
l’expresident Carles Puigdemont durant el viatge dels dies 13 i 14 de
novembre de 2018
314-02805/12
Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02802/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes i assump
tes tractats pel vicepresident del Govern amb l’expresident Carles
Puigdemont durant el viatge dels dies 13 i 14 de novembre de 2018
314-02806/12
Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02802/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que
han acompanyat el vicepresident del Govern i conseller d’Economia
i Hisenda durant el viatge dels dies 13 i 14 de novembre de 2018 fora
de Catalunya
314-02807/12
Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02802/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si cap periodista
ha acompanyat el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i
Hisenda durant el viatge dels dies 13 i 14 de novembre de 2018 fora
de Catalunya
314-02808/12
Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02802/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies
13 i 14 de novembre de 2018 en concepte de vols
314-02809/12
Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02802/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies
13 i 14 de novembre de 2018 en concepte de pernoctació
314-02810/12
Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02802/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies
13 i 14 de novembre de 2018 en concepte de manutenció
314-02811/12
Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02802/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda dels dies
13 i 14 de novembre de 2018 en concepte de desplaçaments durant la
visita
314-02812/12
Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02802/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del CUAP
de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
314-02886/12
Proponent: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 24887 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02886/12 us informo del següent:
El Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Cornellà, actualment ubicat al Centre d’Atenció Primària (CAP) Sant Ildefons, es va inaugurar el 2005 i té
com a població de referència 186.351 persones corresponents als municipis de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.
Aquest espai és insuficient i cal adequar-lo a les noves necessitats, així com a la resolució de les situacions d’atenció al malalt complex.
La decisió del trasllat a l’Avinguda Salvador Allende, concretament a l’immoble
propietat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), ha estat aprovada tant
per part del Servei Català de la Salut (CatSalut) com per l’Ajuntament de Cornellà
de Llobregat.
L’acord estableix que l’Ajuntament es farà càrrec de l’adquisició de l’immoble i el
CatSalut es compromet a fer la inversió per a la construcció del nou CUAP.
Segons la informació facilitada per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, s’ha
aprovat la compra del local de l’INSS en el seu ple municipal i s’està en tràmits de
fer-se efectiva l’adquisició de l’immoble mitjançant acords amb la part propietària.
Barcelona, 14 de desembre de 2018
La consellera
Per delegació, (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC núm. 7717, de
2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25.

Preguntes al Govern

2.25.05.

Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
informacions aparegudes a la premsa sobre els atemptats del 17 i el
18 d’agost de 2017
310-00088/12
RETIRADA
Reg. 24869 / Admissió a tràmit: , 19.12.2018

Retirada: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat.
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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 el
nomenament dels membres del Consell de Govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
310-00080/12
ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL
SP CUP-CC
Reg. 24577 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb
el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenten al
Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Respecte al nomenament dels membres del consell de govern de la CCMA.
Palau del Parlament, 14 de desembre de 2018
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estat en
què es troben els convenis que s’han de signar amb les empreses
subministradores d’aigua i energia en el marc de la Llei 24/2015, de
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
i la pobresa energètica
310-00081/12
ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP
Reg. 24669 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta
oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– En quin estat es troben els convenis que ha de signar el Govern de la Generalitat amb les empreses subministradores d’aigua i energia en el marc de la llei
24/2015?
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la
investigació sobre el càncer
310-00082/12
ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC
Reg. 24760 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018

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 Govern 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’investigació contra el càncer?
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les famílies
enllaçades
310-00083/12
ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC
Reg. 24761 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018

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 Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina és la valoració del Govern sobre les famílies enllaçades?
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
perspectives de l’economia catalana
310-00084/12
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS
Reg. 24763 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018

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 les perspectives de l’economia catalana.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la
representació de la Generalitat en els organismes interadministratius
i intergovernamentals
310-00085/12
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS
Reg. 24764 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018

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 representació de la Generalitat als organismes interadministratius i
intergovernamentals.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pacte
d’estat contra la violència de gènere
310-00086/12
ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 24765 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018

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 oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el Pacte d’Estat sobre la
Violència de Gènere?
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política
en matèria d’armament anunciada pel Govern de l’Estat
310-00087/12
ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT
Reg. 24767 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018

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, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quin es el capteniment del Govern sobre la política en matèria d’armament
anunciada pel Govern espanyol?
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
informacions aparegudes a la premsa sobre els atemptats del 17 i el
18 d’agost de 2017
310-00088/12
ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT
Reg. 24768 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018

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, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del govern sobre les últimes informacions aparegudes
a la premsa sobre els atemptats del 17A?
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els criteris
d’actuació de la fiscalia
310-00089/12
ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT
Reg. 24769 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018

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, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern sobre els criteris d’actuació de la fiscalia?
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00044/12
ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP CS
Reg. 24210 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018

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, 11 de desembre de 2018
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00045/12
ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 24260 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018

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 resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en relació amb la situació política actual?
Palau del Parlament, 12 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
317-00046/12
ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 24404 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 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:
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– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació
política a Catalunya?
Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00047/12
ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP
Reg. 24668 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018

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 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 és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació
política?
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00048/12
ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC
Reg. 24762 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018

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 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 President de la Generalitat dels darrers esdeveniments
polítics succeïts a Catalunya?
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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317-00049/12
ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT
Reg. 24766 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.12.2018

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 esdeveniments de l’actualitat política?
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

3.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
coneixement que té de la problemàtica que afecta els pisos del barri
dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
311-00787/12
ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 23651 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 18.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que
els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– 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
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311-00788/12
ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 23652 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 18.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que
els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Ha visitat el conseller la zona dels pisos 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 oralment en comissió sobre si el
conseller de Territori i Sostenibilitat té proves gràfiques de l’estat
dels pisos del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
311-00789/12
ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 23653 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 18.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que
els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Ha vist el conseller proves gràfiques de l’estat dels pisos 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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311-00790/12
ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 23654 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 18.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que
els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– 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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
intenció d’enderrocar els pisos i reallotjar els veïns del barri dels
Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
311-00791/12
ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 23655 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 18.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que
els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– 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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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)
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311-00792/12
ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 23656 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 18.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que
els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– 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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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)
311-00793/12
ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 23657 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 18.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que
els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Té el Govern previst fer treballs de millora i manteniment de l’espai públic que
rodeja els pisos del barri dels Merinals de Sabadell? En cas afirmatiu, quin és el calendari i quin és pressupost?
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 oralment en comissió 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
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311-00794/12
ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 23658 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 18.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que
els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– 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?
Palau del Parlament, 3 de desembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de veïns que viuen als pisos afectats del barri dels Merinals
de Sabadell (Vallès Occidental)
311-00795/12
ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 23659 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 18.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Territori

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que
els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Sap el Govern quants veïns/es viuen en els pisos afectats 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

3.25.10. Preguntes orals en comissió

59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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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311-00800/12
ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS
Reg. 23734 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 17.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura

Maialen Fernández Cabezas, 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.
Recientemente conocíamos un estudio publicado por la Revista Nature Communications, en la que se informaba de que un total de cuarenta y nueve bienes declarados 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:
– ¿Qué medidas de conservación para los monumentos detallados a continuación
y que forman parte del Patrimonio de Tarragona se han adoptado para el periodo
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 oralment en comissió sobre les
mesures de conservació previstes per als monuments de Tarragona
amenaçats per l’erosió de la costa
311-00801/12
ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS
Reg. 23735 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 17.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura

Maialen Fernández Cabezas, 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.
Recientemente conocíamos un estudio publicado por la Revista Nature Com-munications, en la que se informaba de que un total de cuarenta y nueve bi-enes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el Medi-terráneo, entre los que
se encuentra la ciudad de Tarragona, estaban ame-nazados por la erosión de la costa.
En concreto, los siguientes monumentos:
– Aqüeducte de les Ferreres.
– Muralles i fortificacions de Tarragona.
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– 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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
inversió feta del 2010 ençà per a conservar els monuments de
Tarragona amenaçats per l’erosió de la costa
311-00802/12
ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS
Reg. 23736 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 17.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura

Maialen Fernández Cabezas, 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.
Recientemente conocíamos un estudio publicado por la Revista Nature Com-munications, en la que se informaba de que un total de cuarenta y nueve bi-enes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el Medi-terráneo, entre los que
se encuentra la ciudad de Tarragona, estaban ame-nazados 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 relizado 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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
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311-00803/12
ANUNCI: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS
Reg. 23737 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 17.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Cultura

Maialen Fernández Cabezas, 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.
Recientemente conocíamos un estudio publicado por la Revista Nature Com-munications, en la que se informaba de que un total de cuarenta y nueve bi-enes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el Medi-terráneo, entre los que
se encuentra la ciudad de Tarragona, estaban ame-nazados 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:
– ¿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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
obres a la coberta del Centre Penitenciari Brians 1
311-00804/12
ANUNCI: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS
Reg. 24176 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Munia Fernández-Jordán Celorio, 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.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Se ha tenido noticia de que las obras de la cubierta del Centro Penitenciario
Brians 1 comenzarán en los próximos meses. Para ello se ha cerrado la Unidad
Hospitalaria Psiquiátrica Penitenciaria (UHPP) y se ha llevado a cabo el traslado de
internos a otros centros.
Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamentario:
– ¿Cuándo comienzan las obras y cuándo está previsto que finalicen?
3.25.10. Preguntes orals en comissió
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– ¿Se ha eliminado personal de vigilancia en esta área durante el proceso de
traslado?
– ¿Qué medidas de coordinación se han dado y persisten entre el personal sanitario de Sant Joan de Deu en la UHPP y el personal de vigilancia de Brians 1?
Palacio del Parlamento, 10 de diciembre de 2018
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
situació de les internes del Centre Penitenciari Brians 1
311-00805/12
ANUNCI: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS
Reg. 24178 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Munia Fernández-Jordán Celorio, 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.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
El Centro Penitenciario Brians 1 está siendo sometido a numerosos cambios en
su gestión bajo la nueva dirección. En relación a la población femenina de la prisión,
a su bienestar y al cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General Penitenciario y demás normativa aplicable,
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Si las internas clasificadas en primer grado de tratamiento y sancionadas pernoctan y conviven con internas clasificadas de segundo grado.
– Si las internas, como consecuencia de todos los cambios implementados, se
concentran en un único espacio sin separación interior ni sistema de progresión
aplicado al efecto.
– Si se ha eliminado el módulo de ingreso de mujeres.
Palacio del Parlamento, 10 de diciembre de 2018
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
canvis en la gestió del Centre Penitenciari Brians 1
311-00806/12
ANUNCI: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS
Reg. 24179 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Munia Fernández-Jordán Celorio, 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.
El Centro Penitenciario Brians 1 está siendo sometido a numerosos cambios en
su gestión bajo la nueva dirección.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
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– ¿Se han producido sustituciones en el equipo de ingresos y en el Gabinete de
Identificación? De haberse producido: ¿Cuáles han sido los motivos? y ¿Bajo qué
criterios?
– ¿Se ha producido la sustitución por personal de similar experiencia en la materia?
– ¿Se han producido sustituciones de trabajadores en el DERT? Si se han producido: ¿Cuáles han sido los motivos y bajo qué criterios?
– ¿Se ha producido la sustitución por personal de similar experiencia en la materia?
Palacio del Parlamento, 10 de diciembre de 2018
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures per a evitar actes violents contra els servidors públics de la
justícia
311-00807/12
ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS
Reg. 24183 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 20.12.2018

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Lorena Roldán Suárez, 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.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
En los últimos meses, se estan produciendo actos violentos intolerables protagonizados por organizaciones separatistas radicales contra jueces, fiscales y demás
servidores de la Justicia, como secretarios o letrados de la Administración de Justicia, personal de las oficinas judiciales, agentes de la polícia judicial y los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad.
Además de estos actos, estas organizaciones separatistas están realizando escraches a todos aquellos ciudadanos que no comparten su ideología.
Ante la gravedad de dichos actos violentos intolerables, interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuáles han sido las medidas preventivas que ha puesto en marcha la Generalitat de Cataluña y en concreto el Departamento de Justicia para evitar que estos
actos violentos se produzcan?
– ¿Cuáles son las medidas que tiene pensado adoptar la Generalitat de Cataluña y el Departamento de Justicia a fin de que no vuelvan a producirse estos actos?
Palacio del Parlamento, 10 de diciembre de 2018
Lorena Roldán Suárez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
funcions de la Delegació del Govern de la Generalitat als Estats Units
d’Amèrica
311-00808/12
ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS
Reg. 24253 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència, 14.12.2018

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència

Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
El Departament d’Acció Exterior va disposar el 16 de novembre de 2018 el següent: « 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 Generalitat i els seus òrgans adscrits 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 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 Catalunya
amb les autoritats de Canadà i dels Estats Units?
– Quines són les autoritats de Canadà i dels Estats Units amb què 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

3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de l’estudi
d’opinió encarregat pel Servei Català de la Salut a Fieldwork MDK
314-02972/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CATECP
Reg. 23962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
3.25.15. Preguntes per escrit
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– Amb quina finalitat ha encarregat el Servei Català de la Salut un estudi d’opinió a l’empresa Fieldwork MDK?
Palau del Parlament, 5 de desembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP
CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’estudi
d’opinió encarregat pel Servei Català de la Salut a Fieldwork MDK
314-02973/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CATECP
Reg. 23963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Quin import ha destinat el Servei Català de la Salut a l’enquesta d’opinió realitzada per Fieldworks MDK i de quina partida pressupostària procedeix?
Palau del Parlament, 5 de desembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP
CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de les
preguntes sobre la procedència i la intenció de vot formulades a
l’estudi d’opinió encarregat pel Servei Català de la Salut a Fieldwork
MDK
314-02974/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CATECP
Reg. 23964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Amb quina finalitat es pregunta a l’enquesta d’opinió encarregada pel Servei
Català de la Salut a Fliedworks MDK sobre si la persona enquestada és o no de procedència immigrant i sobre la seva elecció i/o intenció de vot?
Palau del Parlament, 5 de desembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP
CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els termes exactes
de l’acord de creació d’un nou ens per a gestionar l’Hospital Sant
Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02975/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CATECP
Reg. 23965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Davant l’anunci fet pel Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Reus de la
creació d’un nou ens per tal de gestionar l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus
i tots els serveis tant hospitalaris com de primària gestionats per Sagessa, interessa
saber a aquesta diputada quins són els termes exactes de l’acord realitzat.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP
CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió en les
condicions dels treballadors de l’acord de creació d’un nou ens per a
gestionar l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02976/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CATECP
Reg. 23966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Davant l’anunci fet pel Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Reus de la
creació d’un nou ens per tal de gestionar l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus
i tots els serveis tant hospitalaris com de primària gestionats per Sagessa, interessa
saber a aquesta diputada la repercussió que tindrà aquest canvi en les condicions del
personal que actualment treballa per a aquesta empresa.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP
CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis previstos
en l’acord de creació d’un nou ens per a gestionar l’Hospital Sant
Joan, de Reus (Baix Camp), pel que als serveis que presta Sagessa
314-02977/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CATECP
Reg. 23967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Davant l’anunci fet pel Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Reus de la
creació d’un nou ens per tal de gestionar l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus
i tots els serveis tant hospitalaris com de primària gestionats per Sagessa, interessa
saber a aquesta diputada quins són els canvis previstos, si n’hi ha, en els serveis que
presta actualment Sagessa.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP
CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis previstos
en l’acord de creació d’un nou ens per a gestionar l’Hospital Sant
Joan, de Reus (Baix Camp), pel que fa als convenis de col·laboració
de Sagessa
314-02978/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CATECP
Reg. 23968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Davant l’anunci fet pel Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Reus de la
creació d’un nou ens per tal de gestionar l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus
i tots els serveis tant hospitalaris com de primària gestionats per Sagessa, interessa
saber a aquesta diputada quins són els canvis previstos, si n’hi ha, en els convenis
o acords de col·laboració existents entre Sagessa i la Universitat o altres agents del
territori.
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP
CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de
l’expedient obert arran de la mort d’una pacient al servei d’urgències
de l’Hospital de Palamós (Baix Empordà)
314-02979/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CATECP
Reg. 23969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Respecte la mort de la dona de 84 anys el passat 15 de novembre després de
passar 7 hores d’espera a Urgències a l’Hospital de Palamós, quin és el resultat
de l’expedient obert per part del Departament?
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP
CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la depuració de
responsabilitats arran de l’expedient obert per la mort d’una pacient
al servei d’urgències de l’Hospital de Palamós (Baix Empordà)
314-02980/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CATECP
Reg. 23970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Respecte la mort de la dona de 84 anys el passat 15 de novembre després de
passar 7 hores d’espera a Urgències a l’Hospital de Palamós, s’han depurat responsabilitats d’algun tipus, a partir de l’expedient obert?
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP
CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que un pacient
hagi d’esperar set hores en un box d’urgències per a ésser atès
314-02981/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CATECP
Reg. 23971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Respecte la mort de la dona de 84 anys el passat 15 de novembre després de
passar 7 hores d’espera a Urgències a l’Hospital de Palamós, considera acceptable el
Departament que algú hagi d’esperar 7 hores en un box d’urgències per a ser atès,
especialment quant en el triatge ha estat classificat com a cas urgent de nivell 3?
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP
CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la saturació del
servei d’urgències de l’Hospital de Palamós (Baix Empordà)
314-02982/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CATECP
Reg. 23972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Respecte la mort de la dona de 84 anys el passat 15 de novembre després de
passar 7 hores d’espera a Urgències a l’Hospital de Palamós, és habitual que les urgències de l’Hospital de Palamós es saturin?
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP
CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en els
protocols de l’Hospital de Palamós (Baix Empordà) arran de la mort
d’una pacient al servei d’urgències
314-02983/12
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CATECP
Reg. 23973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent,
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari:
– Respecte la mort de la dona de 84 anys el passat 15 de novembre després de
passar 7 hores d’espera a Urgències a l’Hospital de Palamós, ha fet l’Hospital canvis
en l’activació de protocols per a evitar que en qualsevol nou moment de saturació de
casos greus a urgències no es tingui personal suficient per a atendre’ls a tots com cal?
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP
CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a
evitar actes violents contra els servidors públics de la justícia
314-02984/12
FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS
Reg. 24163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
En los últimos meses, se estan produciendo actos violentos intolerables protagonizados por organizaciones separatistas radicales contra jueces, fiscales y demás
servidores de la Justicia, como secretarios o letrados de la Administración de Justicia, personal de las oficinas judiciales, agentes de la polícia judicial y los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad.
Además de estos actos, estas organizaciones separatistas están realizando escraches a todos aquellos ciudadanos que no comparten su ideología.
Ante la gravedad de dichos actos violentos intolerables, interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Cuáles han sido las medidas preventivas que ha puesto en marcha la Generalitat de Cataluña y en concreto el Departamento de Justicia para evitar que estos
actos violentos se produzcan?
– ¿Cuáles son las medidas que tiene pensado adoptar la Generalitat de Cataluña y el Departamento de Justicia a fin de que no vuelvan a producirse estos actos?
Palacio del Parlamento, 5 de diciembre de 2018
Lorena Roldán Suárez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les
internes del Centre Penitenciari Brians 1
314-02985/12
FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS
Reg. 24174 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlamento

Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
El Centro Penitenciario Brians 1 está siendo sometido a numerosos cambios en
su gestión bajo la nueva dirección. En relación a la población femenina de la prisión,
a su bienestar y al cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General Penitenciario y demás normativa aplicable,
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Si las internas clasificadas en primer grado de tratamiento y sancionadas pernoctan y conviven con internas clasificadas de segundo grado.
– Si las internas, como consecuencia de todos los cambios implementados, se
concentran en un único espacio sin separación interior ni sistema de progresión
aplicado al efecto.
– Si se ha eliminado el módulo de ingreso de mujeres.
Palacio del Parlamento, 10 de diciembre de 2018
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres a la
coberta del Centre Penitenciari Brians 1
314-02986/12
FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS
Reg. 24175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlamento

Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Se ha tenido noticia de que las obras de la cubierta del Centro Penitenciario
Brians 1 comenzarán en los próximos meses. Para ello se ha cerrado la Unidad
Hospitalaria Psiquiátrica Penitenciaria (UHPP) y se ha llevado a cabo el traslado de
internos a otros centros.
Interesa saber a esta diputada y a su Grupo Parlamentario:
– ¿Cuándo comienzan las obras y cuándo está previsto que finalicen?
– ¿Se ha eliminado personal de vigilancia en esta área durante el proceso de
traslado?
– ¿Qué medidas de coordinación se han dado y persisten entre el personal sanitario de Sant Joan de Deu en la UHPP y el personal de vigilancia de Brians 1?
Palacio del Parlamento, 10 de diciembre de 2018
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les
internes del Centre Penitenciari Brians 1
314-02987/12
FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS
Reg. 24177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlamento

Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
El Centro Penitenciario Brians 1 está siendo sometido a numerosos cambios en
su gestión bajo la nueva dirección. En relación a la población femenina de la prisión,
a su bienestar y al cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General Penitenciario y demás normativa aplicable,
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– Si las internas clasificadas en primer grado de tratamiento y sancionadas pernoctan y conviven con internas clasificadas de segundo grado.
– Si las internas, como consecuencia de todos los cambios implementados, se
concentran en un único espacio sin separación interior ni sistema de progresión
aplicado al efecto.
– Si se ha eliminado el módulo de ingreso de mujeres.
Palacio del Parlamento, 10 de diciembre de 2018
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en la
gestió del Centre Penitenciari Brians 1
314-02988/12
FORMULACIÓ: MUNIA FERNÁNDEZ-JORDÁN CELORIO, DEL GP CS
Reg. 24180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El Centro Penitenciario Brians 1 está siendo sometido a numerosos cambios en
su gestión bajo la nueva dirección.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Se han producido sustituciones en el equipo de ingresos y en el Gabinete de
Identificación? De haberse producido: ¿Cuáles han sido los motivos y bajo qué criterios?
– ¿Se ha producido la sustitución por personal de similar experiencia en la materia?
– ¿Se han producido sustituciones de trabajadores en el DERT? Si se han producido: ¿Cuáles han sido los motivos y bajo qué criterios?
– ¿Se ha producido la sustitución por personal de similar experiencia en la materia?
Palau del Parlament, 10 de desembre de 2018
Munia Fernández-Jordán Celorio, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les expectatives
d’assistència i d’actuació del dispositiu de seguretat desplegat a
Girona el 6 de desembre de 2018
314-02989/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 24184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines eren les expectatives d’assistència i d’actuació a l’hora de dissenyar el
dispositiu desplegat a Girona el dia 6 de desembre de 2018?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les expectatives
d’assistència i d’actuació del dispositiu de seguretat desplegat a
Terrassa el 6 de desembre de 2018
314-02990/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 24185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines eren les expectatives d’assistència i d’actuació a l’hora de dissenyar el
dispositiu desplegat a Terrassa el dia 6 de desembre de 2018?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual
només es va comptar amb l’àrea regional de recursos operatius per
al dispositiu desplegat a Terrassa el 6 de desembre de 2018
314-02991/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 24186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
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lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el motiu darrere la decisió de només comptar amb l’ARRO pel dispositiu del dia 6 de desembre a Terrassa?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual
el màxim càrrec policial del dispositiu desplegat a Terrassa el 6 de
desembre de 2018 va ésser el cap de la comissaria dels Mossos
d’Esquadra de Rubí (Vallès Occidental)
314-02992/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 24187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el motiu darrere la decisió de fer que el màxim càrrec policial en el
dispositiu desplegat a Terrassa el dia 6 de desembre fos el cap de la comissaria de
Rubí?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si després de cada
actuació policial es fa un revisió de les condicions en què s’ha dut a
terme
314-02993/12
FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP
Reg. 24188 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta
escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Després de cada actuació policial, es realitza una revisió de forma automàtica
de les condicions en les quals s’ha dut a terme aquesta actuació?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de criteris
de retroactivitat quan un infant sense referents familiars aconsegueix
regular el permís de residència
314-02994/12
FORMULACIÓ: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC
Reg. 24242 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui
contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– S’apliquen criteris de retroactivitat quan un infant sense referents familiars a
Catalunya aconsegueix regular el permís de residència?
– Es a dir, un cop l’infant i/o l’adolescent aconsegueix regularitzar el permís de
residència des de quin moment s’aplica?
– En el moment en què es declara el desemparament? En el moment en què s’assumeix la tutela? En el moment en què es dóna d’alta una plaça, és a dir, en el moment d’entrar al centre?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic del
tall de l’autopista AP-7 a l’alçada de l’Ampolla el 8 de desembre del
2018
314-02995/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 24278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin cost econòmic ha motivat el tall de l’autopista AP7 a l’alçada de l’Ampolla, el passat 8 de desembre de 2018?
Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de
l’aixecament de barreres als peatges de l’autopista AP-7
314-02996/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 24279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin cost econòmic ha originat l’aixecament il·legal de les barreres de Peatge de l’autopista AP7 en els peatges de l’Hospitalet de l’Infant, Girona Nord i Sud,
Martorell i La Roca del Vallès?
Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de
l’aixecament de barreres als peatges de l’autopista AP-2
314-02997/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 24280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin cost econòmic ha originat l’aixecament il·legal de les barreres de Peatge
de l’autopista AP2 en els peatges de Sosa i Alfés?
Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de
l’aixecament de barreres als peatges de l’autopista C-16
314-02998/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 24281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quin cost econòmic ha originat l’aixecament il·legal de les barreres de Peatge
de l’autopista C16 en els peatges de Manresa, Les Fonts i Túnels de Vallvidrera?
Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels
quals l’Observatori Català de la Joventut no ha fet cap enquesta de
participació i política dels joves del 2011 ençà
314-02999/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 24290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Per què l’Observatori Català de la Joventut no ha elaborat cap enquesta de participació i política, sobre les disposicions polítiques i les pràctiques participatives de
les persones joves, des de l’any 2011?
Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels
quals l’Observatori Català de la Joventut no ha fet l’informe sobre
l’estat de la joventut corresponent al 2017
314-03000/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 24291 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Per què l’Observatori Català de la Joventut no ha elaborat l’informe Estat de la
joventut per l’any 2017?
Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les
dues vacants del servei de traumatologia de l’Hospital de La Seu
d’Urgell
314-03001/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 24343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els
sigui contestada amb resposta escrita.
Els darrers 15 dies l’Hospital de La Seu ha deixat de comptar amb el cap de
traumatologia i un altre doctor. A més, actualment el servei només compta amb
dos traumatòlegs i les visites postquirúrgiques que es realitzen setmanalment es
troben suspeses perquè no hi ha cap metge de referència al servei de traumatologia.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quant té previst el Govern cobrir les dues vacants existents actualment al servei de traumatologia de l’Hospital de La Seu?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
pacients afectats per la manca de dos traumatòlegs a l’Hospital de
La Seu d’Urgell
314-03002/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 24344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els
sigui contestada amb resposta escrita.
Els darrers 15 dies l’Hospital de La Seu ha deixat de comptar amb el cap de
traumatologia i un altre doctor. A més, actualment el servei només compta amb
dos traumatòlegs i les visites postquirúrgiques que es realitzen setmanalment es
troben suspeses perquè no hi ha cap metge de referència al servei de traumatologia.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quants pacients s’han vist afectats per la manca de dos traumatòlegs a l’Hospital de La Seu?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
preses per a garantir les visites postquirúrgiques setmanals de
traumatologia a l’Hospital de La Seu d’Urgell
314-03003/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 24345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els
sigui contestada amb resposta escrita.
Els darrers 15 dies l’Hospital de La Seu ha deixat de comptar amb el cap de
traumatologia i un altre doctor. A més, actualment el servei només compta amb
dos traumatòlegs i les visites postquirúrgiques que es realitzen setmanalment es
troben suspeses perquè no hi ha cap metge de referència al servei de traumatologia.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures s’estan portant a terme per garantir les visites postquirúrgiques setmanals per les intervencions de traumatologia?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
visites i consultes de traumatologia anul·lades a l’Hospital de La Seu
d’Urgell per la manca de dos traumatòlegs
314-03004/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 24346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els
sigui contestada amb resposta escrita.
Els darrers 15 dies l’Hospital de La Seu ha deixat de comptar amb el cap de
traumatologia i un altre doctor. A més, actualment el servei només compta amb
dos traumatòlegs i les visites postquirúrgiques que es realitzen setmanalment es
troben suspeses perquè no hi ha cap metge de referència al servei de traumatologia.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quantes visites i consultes de traumatologia s’han anul·lat a l’Hospital de La
Seu per la manca de dos metges de traumatologia? Quina resposta s’està donant als
pacients amb les visites anul·lades?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

3.25.15. Preguntes per escrit

80

BOPC 232
27 de novembre de 2018

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera
per a una visita i consulta de traumatologia a l’Hospital de La Seu
d’Urgell
314-03005/12
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 24347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els
sigui contestada amb resposta escrita.
Els darrers 15 dies l’Hospital de La Seu ha deixat de comptar amb el cap de
traumatologia i un altre doctor. A més, actualment el servei només compta amb
dos traumatòlegs i les visites postquirúrgiques que es realitzen setmanalment es
troben suspeses perquè no hi ha cap metge de referència al servei de traumatologia.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quina és la llista d’espera per una visita i consulta de traumatologia a l’Hospital de La Seu?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
delegats de protecció contra el maltractament a infants i adolescents
314-03006/12
FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 24348 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Dins el Protocol marc d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya, el Govern va anunciar la promoció de la figura del Delegat de
protecció contra el maltractament a infants i adolescents en els serveis o centres on
es desenvolupin activitats organitzades amb infants i adolescents. Es promourà, deia
el protocol, mitjançant mesures organitzatives i formatives que es creï la figura, com
a mínim, d’un Delegat de protecció contra el maltractament els serveis o centres
educatius, d’atenció residencials a infants i adolescents en situació de desemparament, de lleure, esport i en general qualsevol altre servei públic o privat que tingui
per objecte portar a terme activitats organitzades amb infants i adolescents.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quants delegats i delegades de protecció contra el maltractament a infants i
adolescents hi ha actualment a Catalunya?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres en
què desenvolupen llur tasca els delegats de protecció contra el
maltractament a infants i adolescents
314-03007/12
FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 24349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Dins el Protocol marc d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya, el Govern va anunciar la promoció de la figura del Delegat de
protecció contra el maltractament a infants i adolescents en els serveis o centres on
es desenvolupin activitats organitzades amb infants i adolescents. Es promourà, deia
el protocol, mitjançant mesures organitzatives i formatives que es creï la figura, com
a mínim, d’un Delegat de protecció contra el maltractament els serveis o centres
educatius, d’atenció residencials a infants i adolescents en situació de desemparament, de lleure, esport i en general qualsevol altre servei públic o privat que tingui
per objecte portar a terme activitats organitzades amb infants i adolescents.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En quin centres concrets desenvolupen els delegats i delegades de protecció
contra el maltractament a infants i adolescents la seva tasca?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació rebuda
pels delegats de protecció contra el maltractament a infants i
adolescents pel que fa a la detecció, la valoració i l’actuació en
aquests casos
314-03008/12
FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 24350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Dins el Protocol marc d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya, el Govern va anunciar la promoció de la figura del Delegat de
protecció contra el maltractament a infants i adolescents en els serveis o centres on
es desenvolupin activitats organitzades amb infants i adolescents. Es promourà, deia
el protocol, mitjançant mesures organitzatives i formatives que es creï la figura, com
a mínim, d’un Delegat de protecció contra el maltractament els serveis o centres
educatius, d’atenció residencials a infants i adolescents en situació de desemparament, de lleure, esport i en general qualsevol altre servei públic o privat que tingui
per objecte portar a terme activitats organitzades amb infants i adolescents.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quina formació han rebut els delegats i delegades de protecció contra el maltractament a infants i adolescents al respecte de la detecció, valoració i actuació en
aquests casos? Quan van rebre aquesta formació?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contacte dels
delegats de protecció contra el maltractament a infants i adolescents
amb el departament
314-03009/12
FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 24351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Dins el Protocol marc d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya, el Govern va anunciar la promoció de la figura del Delegat de
protecció contra el maltractament a infants i adolescents en els serveis o centres on
es desenvolupin activitats organitzades amb infants i adolescents. Es promourà, deia
el protocol, mitjançant mesures organitzatives i formatives que es creï la figura, com
a mínim, d’un Delegat de protecció contra el maltractament els serveis o centres
educatius, d’atenció residencials a infants i adolescents en situació de desemparament, de lleure, esport i en general qualsevol altre servei públic o privat que tingui
per objecte portar a terme activitats organitzades amb infants i adolescents.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin contacte mantenen els delegats i delegades de protecció contra el maltractament a infants i adolescents amb la conselleria?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bases i els plecs
de condicions d’accés al programa Cupons
314-03010/12
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS
Reg. 24397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
En relació a la nova edició del programa Cupons per a la internalització de les
empreses, desenvolupat per ACCIÓ, en el qual 150 Pimes rebran un ajut de fins a
4.000 € per a començar a exportar.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– Quines són les bases i plecs de condicions d’accés al programa Cupons
d’ACCIÓ?
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del
programa Cupons
314-03011/12
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS
Reg. 24398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
En relació a la nova edició del programa Cupons per a la internalització de les
empreses, desenvolupat per ACCIÓ, en el qual 150 Pimes rebran un ajut de fins a
4.000 € per a començar a exportar.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el pressupost previst per al programa Cupons d’ACCIÓ i quin el que
s’ha acabat destinant?
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’empreses que han rebut ajuts del programa Cupons
314-03012/12
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS
Reg. 24399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
En relació a la nova edició del programa Cupons per a la internalització de les
empreses, desenvolupat per ACCIÓ, en el qual 150 Pimes rebran un ajut de fins a
4.000 € per a començar a exportar.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes empreses s’han beneficiat d’aquests ajuts des de la creació del programa Cupons d’ACCIÓ? Es demana la informació desglossada per any, indicant l’import de l’ajut per a cada projecte.
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’empreses que han sol·licitat algun ajut del programa Cupons
314-03013/12
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS
Reg. 24400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
En relació a la nova edició del programa Cupons per a la internalització de les
empreses, desenvolupat per ACCIÓ, en el qual 150 Pimes rebran un ajut de fins a
4.000 € per a començar a exportar.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes empreses han sol·licitat l’ajut des de la creació del programa Cupons
d’ACCIÓ? Es demana la informació desglossada per anys.
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum
d’exportacions assolit per les empreses després d’haver rebut l’ajut
del programa Cupons
314-03014/12
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS
Reg. 24401 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
En relació a la nova edició del programa Cupons per a la internalització de les
empreses, desenvolupat per ACCIÓ, en el qual 150 Pimes rebran un ajut de fins a
4.000 € per a començar a exportar.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin ha estat el volum d’exportacions aconseguit per les empreses a partir de
rebre l’ajut per part d’ACCIÓ en l’àmbit del programa Cupons?
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els països als quals
han exportat les empreses que han rebut l’ajut del programa Cupons
314-03015/12
FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS
Reg. 24402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
En relació a la nova edició del programa Cupons per a la internalització de les
empreses, desenvolupat per ACCIÓ, en el qual 150 Pimes rebran un ajut de fins a
4.000 € per a començar a exportar.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quins han estat els països on han exportat les empreses que han rebut l’ajut del
programa Cupons d’ACCIÓ?
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge
del president de la Generalitat a Eslovènia
314-03016/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 24405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin ha estat l’objectiu del viatge del president de la Generalitat a Eslovènia els
dies 6 i 7 de desembre de 2018?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del viatge
del president de la Generalitat a Eslovènia
314-03017/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 24406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb
resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina ha estat l’agenda del president de la Generalitat durant el seu viatge a
Eslovènia els dies 6 i 7 de desembre de 2018?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els assumptes
tractats en les reunions tingudes pel president de la Generalitat a
Eslovènia
314-03018/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 24407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins temes i/o assumptes s’han tractat en les diversos reunions mantingudes
pel president de la Generalitat durant el seu viatge a Eslovènia els dies 6 i 7 de desembre de 2018?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que
han acompanyat el president de la Generalitat a Eslovènia
314-03019/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 24408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines persones, altres membres del govern o personal al servei de la Generalitat, han acompanyat al president de la Generalitat durant el seu viatge a Eslovènia
els dies 6 i 7 de desembre de 2018? Indicar els càrrecs dels acompanyants i els motius, en cada cas, que han justificat el seu desplaçament en el viatge.
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que
han acompanyat el president de la Generalitat a Eslovènia
314-03020/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 24409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Han acompanyat periodistes al president de la Generalitat durant el seu viatge
a Eslovènia els dies 6 i 7 de desembre de 2018? En cas afirmatiu, quants periodistes
l’han acompanyat, a quins mitjans hi treballen i qui ha assumit el cost del viatge dels
periodistes? En el cas que la Generalitat hagi assumit el cost del viatge, quin ha estat
el cost total del desplaçament dels periodistes? Desglossar per conceptes.
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte
de desplaçament del viatge del president de la Generalitat i dels seus
acompanyants a Eslovènia
314-03021/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 24410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin ha estat el cost total del viatge del president de la Generalitat i dels seus
acompanyants a Eslovènia els dies 6 i 7 de desembre de 2018 en concepte de desplaçament (vols)? Indicar les característiques del viatge.
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte
de pernoctació del viatge del president de la Generalitat i dels seus
acompanyants a Eslovènia
314-03022/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 24411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin ha estat el cost total del viatge del president de la Generalitat i dels seus
acompanyants a Eslovènia els dies 6 i 7 de desembre de 2018 en concepte de pernoctació, en el cas que hagi hagut? Indicar les característiques dels establiments hotelers en els que s’han allotjat.
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte
de manutenció del viatge del president de la Generalitat i dels seus
acompanyants a Eslovènia
314-03023/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 24412 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin ha estat el cost total del viatge del president de la Generalitat i dels seus
acompanyants a Eslovènia els dies 6 i 7 de desembre de 2018 en concepte de manutenció?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte
de transport per als desplaçaments durant la visita del viatge del
president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Eslovènia
314-03024/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 24413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin ha estat el cost total del viatge del president de la Generalitat i dels seus
acompanyants a Eslovènia els dies 6 i 7 de desembre de 2018 en concepte de transport per als desplaçaments durant la visita? Indicar les característiques del viatge.
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del
president de la Generalitat del 5 de desembre de 2018
314-03025/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 24414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb
resposta escrita.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del proppassat 5 de desembre de 2018 va publicar el Decret 257/2018, de 30 de novembre, pel qual es determina la persona que exercirà la suplència del president de la Generalitat, des del
dia 5 al dia 8 de desembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina ha estat l’agenda del president de la Generalitat durant el dia 5 de desembre de 2018?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del
president de la Generalitat del 8 de desembre de 2018
314-03026/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 24415 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb
resposta escrita.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del proppassat 5 de desembre de 2018 va publicar el Decret 257/2018, de 30 de novembre, pel qual es determina la persona que exercirà la suplència del president de la Generalitat, des del
dia 5 al dia 8 de desembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya.
A l’agenda del president publicada al portal president.cat no apareix cap acte el
dia 8 de desembre de 2018, però per les xarxes socials sabem que el president de la
Generalitat va assistir aquest dia Brussel·les a la presentació del anomenat «Consell
per la República».
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina ha estat l’agenda del president de la Generalitat durant el dia 8 de desembre de 2018?
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat, SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha
sufragat el viatge del president a Brussel·les del 8 de desembre de
2018
314-03027/12
FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 24416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb
resposta escrita.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del proppassat 5 de desembre de 2018 va publicar el Decret 257/2018, de 30 de novembre, pel qual es determina la persona que exercirà la suplència del president de la Generalitat, des del
dia 5 al dia 8 de desembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya.
A l’agenda del president publicada al portal president.cat no apareix cap acte el
dia 8 de desembre de 2018, però per les xarxes socials sabem que el president de la
Generalitat va assistir aquest dia Brussel·les a la presentació del anomenat «Consell
per la República».
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Ha sufragat la Generalitat el viatge del president de la Generalitat a Brussel·les
el dia 8 de desembre de 2018 amb motiu de la presentació del anomenat «Consell
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per la República» tot i no aparèixer aquest acte a l’agenda del president? En cas afirmatiu, quin ha estat el cost total d’aquest viatge, desglossat per conceptes.
Palau del Parlament, 11 de desembre de 2018
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
adoptades per a garantir el millorament de les condicions laborals
dels treballadors dels serveis de terra de l’aeroport de Barcelona - el
Prat
314-03028/12
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 24441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El passat 29 de maig de 2018 aquest diputat va presentar una pregunta a respondre per escrit on demanava al Govern les mesures i actuacions que havia impulsat
el Departament de Treball per millorar les condicions laborals dels treballadors i
treballadores de hàndling de l’Aeroport de Barcelona - El Prat. El 16 d’octubre el
Govern va presentar la seva resposta on informava que el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies assessora tècnicament a les empreses per a la millora de
les condicions de treball des del vessant més tècnic i científic a través de l’Institut
Català de Seguretat i Salut Laboral. En aquest escrit, però el Govern no va donar
resposta al que es demanava en la pregunta.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– A més de l’assessorament tècnic a les empreses per a la millora de les condicions de treball, quines mesures ha portat a terme el Govern per a garantir millors
condicions laborals als treballadors i treballadores dels serveis de terra de l’aeroport
de Barcelona - El Prat?
Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Pol Gibert Horcas, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions i les
tasques del dispositiu de seguretat ciutadana i judicial del programa
específic d’habitatge
314-03029/12
FORMULACIÓ: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC
Reg. 24791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui
contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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En data 16 d’octubre de 2018 vam rebre una informació del departament d’interior com a resposta d’una sol·licitud presentada pel nostre Subgrup Parlamentari,
se’ns va fer arribar el nombre d’hores dedicades al programa operatiu específic d’habitatge, desglossades segons el tipus d’actuació policial.
533.428 hores segons les dades que ens va fer arribar el mateix departament es
destinen a «Dispositiu de seguretat ciutadana/judicial».
Volem una concreció de quines són les funcions i tasques en les que es concreta
exactament aquest dispositiu.
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Maria Sirvent Escrig, diputada SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de
la Moció 31/XII, sobre la funció pública, pel que fa a l’accés dels
ambientòlegs a l’Administració de la Generalitat
314-03030/12
FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 24798 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Com pensa fer efectiu el Govern l’accés just i adequat dels ambientòlegs a l’Administració de la Generalitat tal com es va acordar a la Moció 31/XII del Parlament
de Catalunya, sobre la funció pública?
Palau del Parlament, 17 de desembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units
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