
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la contractació de 
professionals d’atenció primària el 2017
314-00128/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la contractació de 
professionals de salut mental el 2017
314-00129/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de profes-
sionals sanitaris en els estius del període 2010-2017
314-00130/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels professionals de 
salut mental que s’incorporaran a les plantilles dels centres sanitaris
314-00131/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca del document de l’acord 
d’adhesió de Gestió i Prestació de Serveis de Salut al conveni laboral de la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública
314-00133/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a residències 
de grans dependents a cada província
314-00548/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a residències 
de grans dependents a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i 
Santa Coloma de Gramenet
314-00549/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a residències 
de grans dependents al Baix Llobregat
314-00550/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en situació 
de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració o el progra-
ma individual d’atenció
314-00551/12
Resposta del Govern 39
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en situació 
de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració o el progra-
ma individual d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs 
i Santa Coloma de Gramenet
314-00552/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en situació 
de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, la valoració 
o el programa individual d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià 
de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
314-00555/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en situació 
de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, la valoració 
o el programa individual d’atenció al Baix Llobregat
314-00556/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les prestacions per de-
pendència reconegudes que no s’han pagat per defunció del beneficiari
314-00557/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les prestacions per 
dependència reconegudes que no s’han pagat per defunció del beneficiari a l’Hos-
pitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
314-00558/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les prestacions per 
dependència reconegudes que no s’han pagat per defunció del beneficiari al Baix 
Llobregat
314-00559/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost assignat a la cons-
trucció de la nova residència de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-00736/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació de places residen-
cials i sociosanitàries al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Pe-
nedès (Alt Penedès)
314-00737/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de desenvolupament del Cen-
tre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-00738/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir una nova 
residència per a gent gran a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-00739/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places sociosanitàries 
del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), 
reconvertides en places residencials
314-00740/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reconvertir places 
sociosanitàries en places residencials al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-00741/12
Resposta del Govern 43
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fusió del Centre Sociosanitari 
Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès, amb el consorci creat pels hospitals ge-
nerals de Vilanova i la Geltrú i el Garraf
314-00742/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla estratègic previst a l’Alt Pe-
nedès amb relació a l’activitat sociosanitària i residencial per a la gent gran
314-00743/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la gerència i el 
comitè d’empresa del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès
314-00744/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments a entitats socials 
que van quedar aturats per l’aplicació de l’article 155
314-01525/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del servei d’hemodinà-
mica a la província de Tarragona
314-02299/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos cada 
any al servei d’hemodinàmica de Tarragona
314-02300/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats 
de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a algun tractament d’hemodinàmica el 
2016 i el 2017
314-02301/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de 
Lleida a Barcelona per a sotmetre’s a algun tractament d’hemodinàmica el 2016 i 
el 2017
314-02302/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de 
Girona a Barcelona per a sotmetre’s a algun tractament d’hemodinàmica el 2016 i 
el 2017
314-02303/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera del servei d’he-
modinàmica a Tarragona el 2018
314-02304/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera del servei d’he-
modinàmica a Lleida el 2017
314-02305/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera del servei d’he-
modinàmica a Girona el 2017
314-02306/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar el servei i la 
cobertura dels serveis d’hemodinàmica a Lleida o Girona
314-02307/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les zones afectades per l’eruga 
asiàtica
314-02476/12
Resposta del Govern 48
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a controlar o eli-
minar l’eruga asiàtica
314-02477/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per a fer front a 
l’eruga asiàtica
314-02478/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb les altres ad-
ministracions per a fer front a l’eruga asiàtica
314-02479/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació del nivell d’inversió 
pública i d’infraestructures bàsiques a Lleida, l’Alt Pirineu i Aran
314-02483/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a erradicar el 
cranc blau
314-02486/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis científics per a trobar 
solucions efectives contra la plaga del cranc blau
314-02487/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les zones més afectades pel cranc 
blau
314-02488/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes negatius del cranc blau 
en els ecosistemes
314-02489/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de coordinació entre 
les administracions i els sectors afectats pel cranc blau
314-02490/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació econòmica prevista 
per a la lluita contra el cranc blau
314-02491/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obtenció de llicències de pesca 
esportiva per al cranc blau
314-02492/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans per a solucionar l’endeu-
tament de la Corporació de Salut Maresme - La Selva
314-02493/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les millores de les instal·lacions de 
l’Hospital de Sant Jaume de Calella (Maresme)
314-02494/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de les especialitats 
mèdiques entre els hospitals de Calella i Blanes i el tractament de malalts de llar-
ga estada
314-02495/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts o prestacions als quals 
s’aplica un embargament
314-02501/12
Resposta del Govern 59
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que ha rebut del progra-
ma Veca el 2018
314-02510/12
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries del programa 
Veca del 2018
314-02511/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’execució de les accions 
relatives al programa Veca el 2018
314-02512/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants beneficiats pel 
programa Veca
314-02513/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes duts a terme amb les 
subvencions rebudes del programa Veca
314-02514/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a impulsar l’exposició 
«55 urnes per la llibertat»
314-02515/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’exposició «55 urnes 
per la llibertat»
314-02516/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a desviar el trànsit 
de la carretera B-500 fora del centre urbà de Sant Fost de Campsentelles (Vallès 
Oriental)
314-02517/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del Pla general me-
tropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà de Barcelona
314-02527/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació de l’expedient 
de modificació del Pla general metropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció 
pública al sòl urbà de Barcelona
314-02528/12
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de resolució de l’ex-
pedient de modificació del Pla general metropolità per a l’obtenció d’habitatge de 
protecció pública al sòl urbà de Barcelona
314-02529/12
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del Pla general me-
tropolità per a la declaració d’àrea de tanteig i retracte a Barcelona i la definició 
dels terminis d’edificació
314-02530/12
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació de l’expedient 
de modificació del Pla general metropolità per a la declaració d’àrea de tanteig i 
retracte a Barcelona i la definició dels terminis d’edificació
314-02531/12
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de resolució de l’expe-
dient de modificació del Pla general metropolità per a la declaració d’àrea de tanteig 
i retracte a Barcelona i la definició dels terminis d’edificació
314-02532/12
Resposta del Govern 68
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’estendre les mesures 
per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà i per a la declaració 
d’àrea de tanteig i retracte i la definició dels terminis d’edificació
314-02533/12
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de l’amiant d’edificis i 
instal·lacions
314-02534/12
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a retirar l’amiant 
d’edificis i instal·lacions
314-02535/12
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als ajuntaments per a la 
retirada de l’amiant d’edificis i instal·lacions
314-02536/12
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús partidista dels comptes oficials 
d’organismes que depenen de la Generalitat
314-02538/12
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de mantenir i fer res-
pectar la neutralitat política dels organismes oficials que depenen de la Generalitat
314-02539/12
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya publicitària de la ini-
ciativa Cims per la Llibertat per mitjà dels comptes oficials d’organismes que de-
penen de la Generalitat
314-02540/12
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel que fa 
a l’ús partidista dels comptes oficials d’organismes que depenen de la Generalitat
314-02541/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb els serveis 
d’emergències francesos per la iniciativa Cims per la Llibertat
314-02542/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no pagarà 
a l’octubre l’avançament dels ajuts de la política agrària comuna del primer pilar
314-02550/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perjudici econòmic i financer 
que comporta per al sector agrari el retard en el cobrament dels ajuts de la política 
agrària comuna
314-02551/12
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’explotacions que no 
rebran el 50% del primer pilar de la política agrària comuna previst per a l’octubre
314-02552/12
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de mesures excepcio-
nals per a poder pagar l’avançament dels ajuts de la política agrària comuna abans 
del desembre
314-02553/12
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures extraordinàries 
per a compensar els problemes financers ocasionats pel retard en el cobrament de 
l’avançament dels ajuts de la política agrària comuna
314-02554/12
Resposta del Govern 75
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de la taula sectorial 
per a donar explicacions a les organitzacions agràries
314-02555/12
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en la política de preus 
de les matrícules universitàries
314-02560/12
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’acord parla-
mentari que exigeix una rebaixa del 30% en el preu de les matrícules universitàries
314-02561/12
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la definició de grups de risc per a 
la campanya de vacunació contra la grip
314-02569/12
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer servir vacunes 
tetravalents contra la grip per a les persones majors de seixanta-quatre anys
314-02570/12
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a fomen-
tar la vacunació antigripal entre els diferents grups de risc
314-02571/12
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar la vacu-
nació contra la grip entre els professionals sanitaris
314-02572/12
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar 
que els professionals sanitaris contagiïn la grip als malalts o a les persones amb 
risc de complicacions
314-02573/12
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a protegir 
de la grip els professionals sanitaris
314-02574/12
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de les instal·lacions d’una es-
cola per a commemorar el referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-02586/12
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet de celebrar actes de com-
memoració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a l’Escola Verd, de Girona, és 
un bon exemple per als alumnes
314-02587/12
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els actes de commemoració del 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a l’Escola Verd, de Girona, són pertinents per 
a mantenir la neutralitat
314-02588/12
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una marxa de torxes a Mont-roig 
del Camp que acaba a l’institut
314-02589/12
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de les instal·lacions d’un ins-
titut per part de partits polítics per a fer actes de commemoració del referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017
314-02590/12
Resposta del Govern 84
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet de celebrar actes de com-
memoració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a l’Institut de Lliçà d’Amunt és 
un bon exemple per als alumnes
314-02591/12
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els actes de commemoració del 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a l’Institut de Lliçà d’Amunt són pertinents per 
a mantenir la neutralitat
314-02592/12
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el lema «1-O, ni oblit ni perdó» 
és un missatge pertinent per a un acte fet en un institut
314-02593/12
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rua que es va fer l’1 d’octubre de 
2018 davant de l’Escola Alfons I, de Puigcerdà, coincidint amb la sortida dels alumnes
314-02594/12
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la rua que es va fer l’1 d’octubre 
de 2018 davant de l’Escola Alfons I, de Puigcerdà, contribueix a mantenir la neu-
tralitat de l’escola
314-02595/12
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si existeix cap informe dels ins-
pectors del Departament d’Ensenyament sobre la normativa referent als projectes 
lingüístics de centre o als projectes educatius de centre
314-02599/12
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords adoptats en la reunió 
de la Comissió Mixta Generalitat - Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a 
detectar habitatges buits
314-02606/12
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a desenvo-
lupar l’experiència pilot per a detectar habitatges buits a l’Hospitalet de Llobregat
314-02607/12
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’execució del pro-
cediment administratiu per al pagament d’una indemnització als ramaders que han 
sofert un perjudici per l’atac d’ossos
314-02608/12
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a infants i famílies en 
situació socioeconòmica desfavorida que ha tramitat el Departament d’Ensenyament 
com a ajuts als centres
314-02632/12
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits pel Departament 
d’Ensenyament per a atorgar els ajuts per a infants i famílies en situació socioeco-
nòmica desfavorida
314-02633/12
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts per a infants i 
famílies en situació socioeconòmica desfavorida que ha tramitat el Departament 
d’Ensenyament
314-02634/12
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què convocarà places 
d’agents forestals
314-02658/12
Resposta del Govern 90
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què convocarà places 
de subinspectors forestals
314-02659/12
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si quatre-cents noranta agents fo-
restals són suficients per a Catalunya
314-02660/12
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades oficials sobre la pressió 
a les empreses i als fons d’inversió per a retirar-se de Catalunya
314-02667/12
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els organismes espanyols que van 
pressionar les empreses i els fons d’inversió per a retirar-se de Catalunya
314-02668/12
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abast de la proposta de nova es-
tació d’autobusos de Lleida (Segrià)
314-02681/12
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en funcionament de la 
nova estació d’autobusos de Lleida (Segrià)
314-02682/12
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’actuacions amb re-
lació a l’os Goiat
314-02683/12
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme per a aprovar l’im-
port de la convocatòria de subvencions del Pla estratègic de recerca i innovació en 
salut per al 2019
314-02724/12
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’han prorrogat 
les beques Beatriu de Pinós fins al 2019
314-02725/12
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’hauria pogut emprar per a 
aprovar l’import de les beques Beatriu de Pinós el mateix mecanisme emprat en el 
Pla estratègic de recerca innovació en salut per al 2019
314-02726/12
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos i els programes de 
gestió pública per a les dones en situació d’alt risc social que no vulguin interrom-
pre l’embaràs
314-02728/12
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos pressupostaris execu-
tats que ha destinat a ajuntaments i consells comarcals de Tarragona per a finançar 
programes de control de la natalitat per a dones en situació d’exclusió social
314-02729/12
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la transferència econò-
mica a Circuits de Catalunya SL el 2017 i el 2018
314-02816/12
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri seguit amb relació al foment 
del joc responsable en la implantació del joc «Salari extra» de Loteria de Catalunya
314-02825/12
Resposta del Govern 99
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les opinions demanades a experts 
sobre el potencial addictiu del joc «Salari extra» de Loteria de Catalunya
314-02826/12
Resposta del Govern 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades en matèria 
de prevenció d’addicions amb relació a la creació del joc «Salari extra» de Loteria 
de Catalunya
314-02827/12
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les obres de reno-
vació del sistema de refrigeració dels jutjats de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02831/12
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de canviar d’ubicació 
els jutjats de Sabadell (Vallès Occidental) durant el 2019
314-02832/12
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a impedir 
la prescripció del delicte de furt per la saturació dels jutjats de guàrdia
314-02833/12
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades del portal de la transpa-
rència del Servei Català de la Salut amb relació a la llista d’espera per a fer-se una 
tomografia computada a l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02840/12
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sanció de la Inspecció de Tre-
ball a l’empresa Panrico per haver vulnerat el dret de vaga i sobre les denúncies 
presentades pel comitè d’empresa
314-02892/12
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el crèdit de l’Institut Català de Fi-
nances a l’empresa Panrico del 16 de setembre de 2014
314-02893/12
Resposta del Govern 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cadàvers sense iden-
tificar que hi ha a Catalunya
314-02934/12
Resposta del Govern 104

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre si és habitual que un convidat d’un programa de Televi-
sió de Catalunya hagi de fer de traductor
316-00007/12
Resposta del president del Consell de Govern 105

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el cost d’un traductor simultani per a una entrevista
316-00008/12
Resposta del president del Consell de Govern 106

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre si els presentadors de Televisió de Catalunya tenen 
ordres de no parlar en castellà
316-00009/12
Resposta del president del Consell de Govern 106

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre la raó per la qual la presentadora del programa Pregun-
tes freqüents no va entrevistar l’exalcalde de Medellín en castellà
316-00010/12
Resposta del president del Consell de Govern 107
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre si el fet de no entrevistar l’exalcalde de Medellín en 
castellà demostra una actitud excloent de Televisió de Catalunya
316-00011/12
Resposta del president del Consell de Govern 107

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre les accions empreses amb relació al tracte que reben 
els convidats no independentistes al programa Preguntes freqüents
316-00012/12
Resposta del president del Consell de Govern 107

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la cobertura i el finançament destinats a 
la iniciativa Cims per la Llibertat
325-00019/12
Resposta del president del Consell de Govern 107

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’emissió del programa El 
matí de Catalunya Ràdio corresponent al 13 de novembre de 2018 des de Waterloo
325-00020/12
Resposta del president del Consell de Govern 108

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar 
els abocaments de fem i escombraries davant dels jutjats
311-00809/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’usuaris que 
es beneficien del desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00810/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’ajuntaments 
que es beneficien del desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00811/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 110

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de nodes 
que s’han instal·lat en el desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00812/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 110

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ingressos obtinguts 
pel servei de fibra òptica de la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00813/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 111

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ingressos obtinguts 
per altres serveis diferents als de fibra òptica oferts per la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00814/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 111

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’usuaris que 
disposen de fibra òptica oferta per la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00815/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 112

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la implanta-
ció de la fibra òptica de la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00816/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 112

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de quilòme-
tres de fibra òptica desplegats a Catalunya
311-00817/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 113
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els beneficis obtinguts 
en zones amb una densitat de població baixa respecte a la tecnologia 5G
311-00818/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 113

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost inicial i final del 
projecte d’implantació de la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00819/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 114

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost aproximat de 
manteniment de la infraestructura de la Xarxa Oberta de Catalunya una vegada con-
closa la fase d’implantació
311-00820/12
Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 114

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si hi ha un acord amb 
l’alcalde de Sant Joan Despí (Baix Llobregat) per a requalificar els terrenys de la 
fàbrica de Gallina Blanca
311-00827/12
Anunci: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP 115

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’ha previst cap tipus 
de bonificació per als veïns afectats pels peatges de la C-32
311-00828/12
Anunci: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 115

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si és normal i just que 
els veïns del Vendrell (Baix Penedès) hagin de pagar 22,14 euros per a anar i tornar 
de Barcelona
311-00829/12
Anunci: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 116

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si té cap pla estratègic 
per a evitar els greuges que comporta l’increment de preus dels peatges
311-00830/12
Anunci: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 116

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’extinció de les places de D1 ofi-
cial de primera del personal de brigada de conservació del parc de carreteres de 
Ponts (Noguera)
314-03031/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi per l’extinció de les places 
de D1 oficial de primera del personal de brigada de conservació del parc de carre-
teres de Ponts (Noguera)
314-03032/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reconversió de les places de C2 
i C1 de xofers o de cap d’equip o encarregat en tècnics d’explotació o conservació 
del personal de brigada de conservació del parc de carreteres de Ponts (Noguera)
314-03033/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible externalització del ser-
vei de conservació del parc de carreteres de Ponts (Noguera)
314-03034/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles del parc 
mòbil de la Generalitat que es preveu renovar el 2018
314-03035/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de subvencions ator-
gades per a instal·lar sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries 
associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum el 2017
314-03036/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 119



BOPC 239
18 de gener de 2019

Taula de contingut 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que van instal·lar sis-
temes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions 
fotovoltaiques d’autoconsum subvencionades el 2017
314-03037/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la convoca-
tòria de subvencions per a instal·lar sistemes d’emmagatzematge d’energia elèc-
trica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum dona un 
termini d’un mes
314-03038/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de menors 
oberts el 2017 i el 2018 i el nombre de places de cada un
314-03039/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions previstes per a la in-
suficiència en la prestació del servei de patrullatge preventiu i ordinari dels Mossos 
d’Esquadra a Canovelles (Vallès Oriental)
314-03040/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el nom-
bre d’efectius dels Mossos d’Esquadra adscrits a la comissaria de Granollers (Va-
llès Oriental)
314-03041/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir noves comissa-
ries a l’àrea bàsica policial de Granollers
314-03042/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris que es bene-
ficien del desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya
314-03043/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuntaments que es 
beneficien del desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya
314-03044/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de nodes que s’han ins-
tal·lat en el desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya
314-03045/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos obtinguts pel servei 
de fibra òptica de la Xarxa Oberta de Catalunya
314-03046/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos obtinguts per altres 
serveis diferents als de fibra òptica oferts per la Xarxa Oberta de Catalunya
314-03047/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris que disposen 
de fibra òptica oferta per la Xarxa Oberta de Catalunya
314-03048/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la implantació de la fibra 
òptica de la Xarxa Oberta de Catalunya
314-03049/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de quilòmetres de fibra 
òptica desplegats a Catalunya
314-03050/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 126
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficis obtinguts en zones 
amb una densitat de població baixa respecte a la tecnologia 5G
314-03051/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost inicial i final del projecte 
d’implantació de la Xarxa Oberta de Catalunya
314-03052/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost aproximat de manteniment 
de la infraestructura de la Xarxa Oberta de Catalunya una vegada conclosa la fase 
d’implantació
314-03053/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la custòdia de les dades personals 
dels titulars del Carnet Jove
314-03054/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat dels arxius automatit-
zats utilitzats per a finalitats relacionades amb el programa Carnet Jove
314-03055/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de què disposa 
actualment del programa Carnet Jove
314-03056/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris que s’han do-
nat d’alta al programa Carnet Jove del 2015 ençà
314-03057/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris que s’han donat 
de baixa perquè han superat el límit d’edat al programa Carnet Jove del 2015 ençà
314-03058/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris que s’han do-
nat de baixa per causes diferents de la superació del límit d’edat al programa Car-
net Jove del 2015 ençà
314-03059/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps durant el qual es manté 
la custòdia de les dades personals dels usuaris del programa Carnet Jove després 
de donar-los de baixa
314-03060/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat de la planta setzena 
de l’edifici dels Jutjats de Sabadell des del gener del 2018
314-03061/12
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sobre clàu-
sules abusives en escriptures hipotecàries en tràmit als diferents jutjats especialitzats
314-03062/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ordre de la secretària general del 
Departament d’Educació als directors dels centres d’educació infantil, primària i 
secundària perquè trametessin llurs projectes lingüístics
314-03063/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tala d’arbres a Palafrugell i Be-
gur (Baix Empordà)
314-03064/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 134
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat de la tala d’arbres a 
Palafrugell i Begur (Baix Empordà)
314-03065/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb l’Ajuntament de 
Palafrugell (Baix Empordà) per a conèixer la situació de les zones on s’han talat arbres
314-03066/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a aturar la tala d’ar-
bres a la cala d’Aigua Xelida, a Palafrugell (Baix Empordà)
314-03067/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a aturar la tala 
d’arbres a la Costa Brava
314-03068/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla previst per a protegir la ve-
getació i les zones boscoses de la Costa Brava
314-03069/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb l’empresa pro-
motora responsable de la tala d’arbres a la cala d’Aigua Xelida, de Palafrugell (Baix 
Empordà)
314-03070/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de sancionar a l’empresa 
promotora responsable de la tala d’arbres a la cala d’Aigua Xelida, de Palafrugell 
(Baix Empordà)
314-03071/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de posar en coneixement 
de la Fiscalia la tala d’arbres a la cala d’Aigua Xelida, de Palafrugell (Baix Empordà)
314-03072/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels agents rurals amb 
relació a la tala d’arbres a la cala d’Aigua Xelida, a Palafrugell (Baix Empordà)
314-03073/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a aturar el projecte 
urbanístic a Aigua Xelida, a Palafrugell (Baix Empordà)
314-03074/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del Pla director urba-
nístic de sòls sostenibles
314-03075/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a restaurar la zona 
d’Aigua Xelida, a Palafrugell (Baix Empordà), i reconstruir-hi el bosc mediterrani
314-03076/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tala d’arbres a la zona de Sa 
Riera, a Begur (Baix Empordà)
314-03077/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a aturar la tala 
d’arbres a Sa Riera, a Begur (Baix Empordà)
314-03078/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 148
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Badalona el 2016
314-03079/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Badalona el 2017
314-03080/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Badalona el 2018
314-03081/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Badalona el 2016
314-03082/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Badalona el 2017
314-03083/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Badalona el 2018
314-03084/12
Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes perquè l’Ofi-
cina de Suport a la Iniciativa Cultural assumeixi la gestió de les subvencions de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals
314-03085/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural no tenia aprovat el pla estratègic de subvencions els 
exercicis 2015 i 2016
314-03086/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals les subven-
cions atorgades per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural els exercicis 2015 i 
2016 no consten en la base de dades nacional de subvencions
314-03087/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis econòmics que acre-
diten que el percentatge del 10% és raonable per raó de l’activitat dels beneficiaris 
de línies de subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
314-03088/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la forma de justificació de les sub-
vencions atorgades per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural els exercicis 2015 
i 2016
314-03089/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de subcriteris de va-
loració per a atorgar les subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
dels exercicis 2015 i 2016
314-03090/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri de l’Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural per a excloure la concurrència pública en l’atorgament de les 
subvencions dels exercicis 2015 i 2016
314-03091/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 155
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’establir un sistema 
electrònic de validació dels justificants de despesa presentats pels beneficiaris de 
les subvencions que atorga l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
314-03092/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instrucció del 5 d’octubre per la 
qual es bloquegen 200.000 euros del pressupost del Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística del 2018
314-03093/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del compromís 
d’aportar 19 milions d’euros al pressupost del Consorci per a la Normalització Lin-
güística el 2019
314-03094/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la Presidència del 
Consorci per a la Normalització Lingüística de regularitzar la situació dels treballa-
dors el 2019
314-03095/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la Presidència del 
Consorci per a la Normalització Lingüística de complir el compromís de crear un 
centenar de places
314-03096/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la Presidència del 
Consorci per a la Normalització Lingüística de tornar a les condicions laborals an-
teriors al 2013
314-03097/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la Presidència del 
Consorci per a la Normalització Lingüística de recuperar, tornar a pressupostar i 
ocupar les places que estan congelades
314-03098/12
Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació jurídica entre l’empresa 
DP Consultors i BB Service
314-03099/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps en què va estar tallada la 
línia telefònica del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya del 112 de Reus 
al desembre del 2018
314-03100/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del tall de la línia telefò-
nica del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya del 112 de Reus del de-
sembre del 2018
314-03101/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis aplicats per a evitar 
més talls a la línia telefònica del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya 
del 112 de Reus
314-03102/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació territorial del tall de la 
línia telefònica del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya del 112 de Reus 
del desembre del 2018
314-03103/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 163



BOPC 239
18 de gener de 2019

Taula de contingut 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb relació al 
tall de la línia telefònica del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya del 112 
de Reus del desembre del 2018
314-03104/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de diversos indicadors 
econòmics els darrers cinc anys i sobre els objectius concrets per a complir el Pla 
de govern de la dotzena legislatura
314-03105/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el saldo de compensació amb l’em-
presa concessionària de les autopistes C-31, C-32 i C-33
314-03106/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per coacci-
ons i amenaces contra el Clan dels Pistolers presentades per Eduard Colmena Cebrià
314-03107/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accions policials con-
tra el Clan dels Pistolers en què ha participat alguna unitat especialitzada aliena a 
l’àrea bàsica policial de Sant Andreu
314-03108/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accions policials dels 
Mossos d’Esquadra contra l’activitat presumptament delictiva del Clan dels Pistolers
314-03109/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies contra el 
Clan dels Pistolers presentades a l’àrea bàsica policial de Sant Andreu
314-03110/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies contra el 
Clan dels Pistolers presentades per tràfic d’estupefaents i altres motius a l’àrea bà-
sica policial de Sant Andreu
314-03111/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies contra el 
Clan dels Pistolers presentades a l’àrea bàsica policial de Sant Andreu per Eduard 
Colmena Cebrià
314-03112/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’educació 
primària i secundària que fan servir l’Agenda de la Terra
314-03113/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes d’educació 
primària i secundària que fan servir l’Agenda de la Terra
314-03114/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions del Departament d’Edu-
cació davant la informació publicada pel diari ABC amb relació als continguts de 
l’Agenda de la Terra
314-03115/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per la ins-
pecció educativa davant la informació publicada pel diari ABC amb relació als con-
tinguts de l’Agenda de la Terra
314-03116/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 170
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es fan pú-
bliques les xifres d’alumnes que reben part de llur educació en anglès
314-03117/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes d’educació 
primària que rep part de l’educació en anglès
314-03118/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes d’educació 
secundària que rep part de l’educació en anglès
314-03119/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge de la consellera 
de la Presidència a Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
314-03120/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la consellera de la Pre-
sidència en el viatge a Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
314-03121/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que van acompanyar la 
consellera de la Presidència en el viatge a Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
314-03122/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que van acompanyar 
la consellera de la Presidència en el viatge a Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
314-03123/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de desplaça-
ment del viatge de la consellera de la Presidència i dels seus acompanyants a Wa-
terloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
314-03124/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de pernoctació 
del viatge de la consellera de la Presidència i dels seus acompanyants a Waterloo 
(Bèlgica) del 9 de gener de 2019
314-03125/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de manutenció 
del viatge de la consellera de la Presidència i dels seus acompanyants a Waterloo 
(Bèlgica) del 9 de gener de 2019
314-03126/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de despla-
çaments durant l’estada del viatge de la consellera de la Presidència i dels seus 
acompanyants a Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
314-03127/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es va incloure 
a l’agenda del Govern el viatge de la consellera de la Presidència a Waterloo (Bèl-
gica) del 9 de gener de 2019
314-03128/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del president 
de la Generalitat a Waterloo (Bèlgica) de l’11 de gener de 2019
314-03130/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els assumptes tractats en la reu-
nió del president de la Generalitat amb l’expresident Carles Puigdemont a Waterloo 
(Bèlgica) l’11 de gener de 2019
314-03131/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 177
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que han acompanyat el 
president de la Generalitat en el viatge a Waterloo (Bèlgica) de l’11 de gener de 2019
314-03132/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompa-
nyat el president de la Generalitat durant el viatge a Waterloo (Bèlgica) de l’11 de 
gener de 2019
314-03133/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de desplaça-
ment del viatge del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Waterloo 
(Bèlgica) de l’11 de gener de 2019
314-03134/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de pernocta-
ció del viatge del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Waterloo 
(Bèlgica) de l’11 de gener de 2019
314-03135/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de manuten-
ció del viatge del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Waterloo 
(Bèlgica) de l’11 de gener de 2019
314-03136/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de desplaça-
ments durant l’estada del viatge del president de la Generalitat i dels seus acompa-
nyants a Waterloo (Bèlgica) de l’11 de gener de 2019
314-03137/12
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del circuit de triatge 
per a fixar el nivell d’urgència dels pacients a l’Hospital de Palamós (Baix Empordà)
314-03138/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb una altra diputada del GP Cs 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció a una dona de vuitan-
ta-quatre anys que es va morir després de set hores d’espera al servei d’urgències 
de l’Hospital de Palamós (Baix Empordà)
314-03139/12
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb una altra diputada del GP Cs 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import i la destinació de la inver-
sió atreta el 2018
314-03140/12
Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que formen 
part de la cartera d’inversió atreta el 2018 amb les quals hi ha un acord signat
314-03141/12
Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta concreta de recursos, con-
dicions, avantatges i beneficis per a atreure projectes d’inversió industrial d’empre-
ses internacionals
314-03142/12
Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i tipus de les instal·lacions 
previstes per als projectes d’inversió industrial d’empreses internacionals
314-03143/12
Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llocs de treball que 
es crearan amb els projectes d’inversió industrial d’empreses internacionals
314-03144/12
Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs 184
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment 
dels acords interns amb els professionals de la Corporació
322-00057/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 184

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’estat eco-
nòmic al tancament de l’exercici del 2018 i la incidència que hi ha tingut l’evolució 
dels ingressos per publicitat
322-00058/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 185

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’afectació en 
la producció interna de la reducció d’hores setmanals treballades
322-00059/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 185

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment 
dels deures constitucionals pels òrgans de govern de la Corporació i els òrgans de 
direcció dels mitjans de comunicació que gestiona
322-00060/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 186

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les avaluacions 
de la qualitat i l’audiència als mitjans de comunicació de la Corporació
322-00061/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 186

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament 
i la difusió per TV3 dels atacs a periodistes el 21 de desembre de 2018
322-00062/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 187

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el nou estatut 
professional dels mitjans de la Corporació
322-00063/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 187

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els professio-
nals de TV3 que participen en publicitat comercial
322-00064/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 188

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’espai català 
de comunicació audiovisual
322-00065/12
Anunci: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 188

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contingut i 
la programació dels canals de la Corporació
322-00066/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 189

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte 
programa i la viabilitat econòmica de la Corporació
322-00067/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 189
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió so-
bre la cobertura prevista del judici als polítics catalans empresonats preventivament
323-00072/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 190

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les dades d’audiència del 2018
323-00073/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 190

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre l’adaptació de la programació al seguiment dels judicis sobre el 
procés independentista
323-00074/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 190

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els motius dels darrers canvis en el programa Preguntes freqüents
323-00075/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 191

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre l’objectiu de la reincorporació de Joaquim Maria Puyal a l’emissora 
a través del programa El matí de Catalunya Ràdio
323-00076/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 191

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el compliment del principi de garantia del pluralisme polític en el programa 
Educar sota sospita de TV3
323-00077/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 192

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió so-
bre el compliment del deure constitucional de garantir el principi de pluralisme polític
323-00078/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 192

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament i la difusió per TV3 d’accions de grups separatistes el 21 de 
desembre de 2018
323-00079/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 193

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la planificació de la cobertura informativa del judici sobre el procés indepen-
dentista al Tribunal Suprem
323-00080/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 193

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les raons del relleu de Laura Rosel com a presentadora i codirectora del pro-
grama Preguntes freqüents de TV3
323-00081/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 194

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre els programes El suplement de Catalunya Ràdio i La Transmissió 
d’en Torquemada quatre mesos després del canvi dels presentadors
323-00082/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 194

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre les audiències de l’emissora del 2018
323-00083/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 195

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre les tasques dels treballadors de l’emissora
323-00084/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 195
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3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre l’encàrrec 
del documental «Causa Especial 20907/2017» produït per Mediapro
326-00003/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 196

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el cost 
total de l’emissió del documental «Causa Especial 20907/2017» al programa Sense 
Ficció
326-00004/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 196

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre si el 
contingut del documental «Causa Especial 20907/2017» ha estat pactat amb TV3
326-00005/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 197

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre si la di-
recció del programa Sense Ficció ha intervingut en la determinació del contingut del 
documental «Causa Especial 20907/2017»
326-00006/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 197

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el res-
ponsable de l’emissió del documental «Causa Especial 20907/2017» al programa 
Sense Ficció del 18 de desembre de 2018
326-00007/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 198

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre la parti-
cipació de la direcció de la televisió pública en la determinació de la data d’emissió 
del documental «Causa Especial 20907/2017» al programa Sense Ficció
326-00008/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 198

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre la valo-
ració de l’emissió al programa Sense Ficció del 18 de desembre de 2018 del docu-
mental «Causa Especial 20907/2017»
326-00009/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 199

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre la valora-
ció d’altres productores en l’elaboració del documental «Causa Especial 20907/2017» 
en el cas que l’encàrrec hagi estat de la televisió pública
326-00010/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 199

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el res-
ponsable d’encarregar el documental «Causa Especial 20907/2017» a la productora 
Mediaprodocumental
326-00011/12
Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC 200
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la 
contractació de professionals d’atenció primària el 2017
314-00128/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-00128/12 a 
314-00131/12 us informo del següent: Atès que les preguntes més amunt indicades 
fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament 
relacionades, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta.

Pel que fa a la contractació de professionals d’atenció primària durant l’any 2017, 
així com la seva evolució per a cada estiu, cal assenyalar que els sistemes d’infor-
mació del Servei Català de la Salut (CatSalut) estan dissenyats per monitoritzar la 
contractació de serveis i l’activitat realitzada, i d’aquesta informació no se’n pot de-
duir directament la contractació de personal que els centres puguin fer en el conjunt 
de l’any, ni tampoc en determinats períodes, motiu pel qual no és possible oferir 
informació evolutiva.

No obstant això, el CatSalut, a través dels seus proveïdors, disposa de les dades 
de contractació que ha suposat el nou model d’assignació en l’atenció primària per 
a l’any 2017.

S’adjunta un quadre resum en el qual s’indica el nombre de personal equivalent 
de nova contractació del nou model d’assignació de l’atenció primària a Catalunya. 
Aquesta contractació ha comportat un reforç de professionals per a tot l’any, no no-
més en període d’estiu.

Quant a l’increment de la contractació de professionals de l’àmbit de la salut 
mental l’any 2017 i la seva distribució, cal indicar que al llarg del 2018, el Depar-
tament de Salut ha anat implementant el desplegament de la cartera de serveis de 
salut mental i addiccions en l’atenció primària de salut en una iniciativa impulsada 
a partir del mes de març de 2017, com a part del nou model d’atenció a la salut men-
tal i addiccions que potencia l’atenció comunitària i garanteix l’equitat territorial.

El CatSalut contracta l’activitat a les entitats proveïdores, les quals contracten 
directament als professionals.

L’aprovació de les estratègies de salut mental i addiccions per al 2017-2020 va 
anar acompanyada d’una dotació addicional de 70 M€ que permetrà garantir la im-
plantació progressiva de les accions prioritzades i l’increment de professionals ne-
cessaris per portar-les a terme.

S’ha dut a terme l’actualització de l’Atles sanitari i social de Catalunya per tal 
de disposar d’una descripció estandarditzada dels recursos i serveis de salut mental 
(sanitaris, socials, educatius, de treball i de justícia) i informació referent al seu fun-
cionament. Així mateix serveix per a identificar els recursos i serveis (ja que con-
té tota una sèrie de mapes de recursos a diferents escales i de diferent temàtica) de 
salut mental que ajuden a la presa de decisions en la planificació basada en l’anàlisi 
d’utilització de serveis.
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També incorpora una anàlisi espacial per a detectar diferents intensitats de con-
centracions de prevalença dels trastorns mentals en el territori. Totes aquestes eines 
són de gran vàlua per a planificar els serveis de salut mental i, en ser un instrument 
estandarditzat, permet la comparació amb altres regions que també l’hagin utilitzat.

Aquesta actualització permet tenir les dades exactes de l’increment de profes-
sionals sanitaris i la seva distribució per centres sanitaris. Es preveu disposar de la 
informació definitiva durant el primer semestre de 2019. El mes de juny del 2018 les 
dades preliminars indicaven un increment de més de 1.000 professionals assisten-
cials de la salut mental respecte l’any 2016.

Gairebé el 75% d’aquests professionals han estat contractats en dispositius d’aten-
ció comunitària. Al gràfic següent es mostra la distribució dels professionals de nova 
contractació de l’àmbit de la salut mental.

Barcelona, 20 de desembre de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
Per delegació, (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC núm. 7717, de 

2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la 
contractació de professionals de salut mental el 2017
314-00129/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00128/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre de professionals sanitaris en els estius del període 2010-2017
314-00130/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00128/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels 
professionals de salut mental que s’incorporaran a les plantilles dels 
centres sanitaris
314-00131/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00128/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca del 
document de l’acord d’adhesió de Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut al conveni laboral de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
314-00133/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25275 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00133/12 us in-
formo del següent:

El 2008, l’any que es va firmar el pacte d’adhesió al conveni col·lectiu de la Xar-
xa Hospitalària d’Utilització Pública, la normativa d’aplicació a Gestió i Prestació 
de Serveis de Salut era la normativa pressupostària de la Generalitat de Catalunya, 
la qual requereix d’un informe conjunt del departament competent en matèria de 
funció pública i del departament competent en matèria d’economia prèviament a as-
solir un acord amb impacte econòmic.
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Gestió i Prestació de Serveis de Salut no aplica l’acord d’adhesió al conveni col-
lectiu de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública perquè aquest es va declarar nul 
de ple dret per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 9 de 
febrer de 2017 per l’omissió de l’informe preceptiu.

Barcelona, 21 de desembre de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
Per delegació, (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC núm. 7717, de 

2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per 
a residències de grans dependents a cada província
314-00548/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-00548/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-00549/12, 314-
00550/12, 314-00551/12, 314-00552/12, 314-00555/12, 314-00556/12, 314-00557/12, 
314-00558/12 i 314-00559/12.

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

Per donar resposta al conjunt de preguntes referents a les llistes d’espera, el nom-
bre de persones en situació de dependència que reben ajudes o esperen la valoració 
de PIA i altres informacions referides a la gestió de la Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependència (LAPAD) al conjunt de les demarcacions del nostre país i, concre-
tament, a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besós i Santa Coloma 
de Gramenet, alhora que també, a la comarca del Baix Llobregat, us faig a mans el 
seguit de taules i informacions que trobareu a continuació:

A la taula següent hi trobareu la llista d’accés a les residències de grans depen-
dents a cadascuna de les demarcacions catalanes*:

Barcelona 14.106

Girona 2.038

Lleida 1.111

Tarragona (Inclòs Terres de l’Ebre) 1.183

Aquestes persones no estan desateses, ja que poden gaudir d’altres prestacions 
derivades de la Llei de Dependència o del Sistema Públic de Serveis Socials. (* da-
des obtingudes a 20.11.2018).

Per altra banda, a la taula següent hi trobareu la llista d’accés per a residències 
de grans dependents a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i 
Santa Coloma de Gramenet: 
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Hospitalet de Llobregat 740

Badalona 491

Sant Adrià de Besós 17

Santa Coloma de Gramenet 319

Aquestes persones no estan desateses, ja que poden gaudir d’altres prestacions 
derivades de la Llei de Dependència o del Sistema Públic de Serveis Socials. (* da-
des obtingudes a 20.11.2018).

Amb tot, a la comarca del Baix Llobregat hi ha una llista d’accés de 2.329 per-
sones per a residències de grans dependents.

Municipis

Abrera 34
Begues 10

Castelldefels 136

Castellví de Rosanes 20

Cervelló 42

Collbató 12

Corbera de Llobregat 40

Cornella de Llobregat 324

Esparreguera 38

Esplugues de Llobregat 243

Gavà 97

Martorell 105

Molins de Rei 61

Olesa de Montserrat 78

Pallejà 14

Prat de Llobregat 174

Sant Andreu de la Barca 98

Sant Boi de Llobregat 282

Sant Esteve Sesrovires 32

Sant Feliu de Llobregat 135

Sant Joan Despí 98

Sant Just Desvern 3

Sant Vicenç dels Horts 49

Santa Coloma de Cervelló 6

Torrelles de Llobregat 8

Vallirana 29

Viladecans 161

Total 2.329

Per altra banda, us fem saber la quantitat de persones que són beneficiaris de 
prestacions o serveis de la xarxa pública de serveis socials a Catalunya: 

Catalunya Beneficiaris

Barcelona 120.421
Girona 15.550

Lleida 12.263

Tarragona 12.958

Terres Ebre 7.326

Total 168.518
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Als municipis requerits: 

Municipi Beneficiaris

Hospitalet de Llobregat 5.115

Badalona 3.727

Sant Adrià de Besòs 754

Santa Coloma de Gramenet 2.474

Total 12.070

I a la comarca del Baix Llobregat: 

Baix Llobregat Beneficiaris

Abrera 260
Begues 119

Castelldefels 1.281

Castellví de Rosanes 120

Cervelló 270

Collbató 115

Corbera de Llobregat 490

Cornellà de Llobregat 1.689

Esparreguera 509

Esplugues de Llobregat 1.259

Gavà 981

Martorell 737

Molins de Rei 499

Olesa de Montserrat 641

Pallejà 289

Palma de Cervelló (la) 66

Papiol (el) 93

Prat de Llobregat (el) 1.217

Sant Andreu de la Barca 691

Sant Boi de Llobregat 2.865

Sant Climent de Llobregat 63

Sant Esteve Sesrovires 198

Sant Feliu de Llobregat 856

Sant Joan Despí 707

Sant Just Desvern 390

Sant Vicenç dels Horts 735

Santa Coloma de Cervelló 196

Torrelles de Llobregat 132

Vallirana 502

Viladecans 1.363

Total 19.333

Pel que fa a les persones que reben ajudes o prestacions desglossat per tipologia 
de la prestació a Catalunya: (en aquest cas fem notar que una mateixa persona pot 
rebre i compatibilitzar serveis i prestacions diverses).



BOPC 239
18 de gener de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 32

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona
Terres de 

l’Ebre

Prestacions 61.576 9.011 6.778 6.271 5.392
Cuidador no professional 61.576 9.011 6.778 6.271 5.392

Serveis 92.383 8.798 6.639 7.783 2.597

Assistent personal 45 2 4 10 3

Centre de dia de 
discapacitats

4.061 713 515 541 189

Centre de dia de Gent Gran 4.915 591 537 571 392

Habitatges SM 764 73 64 53 35

Hospital de dia 4 2 1 1

Llarga estada Salut mental 667 3 24 409 1

Llar Residència 1.910 344 460 205 105

Residència de discapacitats 2.586 451 469 389 66

Residència de Gent Gran 19.006 2.948 2.429 2.845 1.061

Ajuda a Domicili 26.128 1.409 842 1.320 480

Sociosanitari 1.372 178 97 173 23

Teleassistència 19.114 831 190 266 7

Vinculada a Centre de dia 1.084 68 102 114 36

Vinculada a Residència 8.026 693 557 302 109

Vinculada a SAD 2.701 492 349 584 89

Total 153.959 17.809 13.417 14.054 7.989

Pel que fa a les persones que reben ajudes o prestacions desglossat per tipologia 
de la prestació als municipis següents: 

Municipi
Hospitalet de 
Llobregat (l’) Badalona

Sant Adrià 
de Besòs

Santa Coloma 
de Gramenet

Prestacions 2.914 2.286 513 1.687
Cuidador no professional 2.914 2.286 513 1.687
Serveis 4.040 2.139 391 1.410
Assistent personal 1

Centre de dia de 
Discapacitats

169 186 23 115

Centre de dia de Gent Gran 352 136 27 80

Habitatges SM 18 25 32

Hospital de dia

Llarga estada Salut mental 25 14 94

Llar Residència 49 85 9 30

Residència de discapacitats 104 108 4 44

Residència de Gent Gran 584 502 32 233

Ajuda a Domicili 1.097 616 80 276

Sociosanitari 112 29 7 17

Teleassistència 1.270 205 88 354

Vinculada a centre de dia 33 36 5 5

Vinculada a Residència 176 133 106 127

Vinculada a SAD 51 63 10 3

Total 6.954 4.425 904 3.097

Pel que fa a les persones que reben ajudes o prestacions desglossat per tipologia 
de la prestació als municipis del Baix Llobregat (els trobareu al document adjunt: 
Document A).
Amb tot, les persones en espera de valoració (que són aquelles que han presentat 

una sol·licitud i no han estat valorades, encara) a Catalunya: 
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Catalunya Valoracions inicials pendents

Barcelona 16.422
Girona 1.388

Lleida 1.294

Tarragona 1.280

Terres Ebre 543

Total 20.927

Les persones en espera de valoració als municipis següents: 

Municipi Valoracions pendents

Hospitalet de Llobregat (l’) 592
Badalona 415

Sant Adrià de Besòs 89

Santa Coloma de Gramenet 264

Total 1.360

Les persones en espera de valoració a la comarca del Baix Llobregat: 

Baix Llobregat Valoracions pendents

Abrera 36
Begues 21

Castelldefels 151

Castellví de Rosanes 2

Cervelló 22

Collbató 3

Corbera de Llobregat 18

Cornellà de Llobregat 261

Esparreguera 74

Esplugues de Llobregat 106

Gavà 108

Martorell 69

Molins de Rei 57

Olesa de Montserrat 67

Pallejà 25

Palma de Cervelló (la) 5

Papiol (el) 6

Prat de Llobregat (el) 108

Sant Andreu de la Barca 85

Sant Boi de Llobregat 304

Sant Climent de Llobregat 2

Sant Esteve Sesrovires 24

Sant Feliu de Llobregat 84

Sant Joan Despí 67

Sant Just Desvern 26

Sant Vicenç dels Horts 92

Santa Coloma de Cervelló 12

Torrelles de Llobregat 8

Vallirana 25

Viladecans 153

Total 2.021

Alhora, a les següent llista hi trobareu les persones amb valoració en dret rea-
litzada o en espera de dictamen (ens referim a les persones a les que se’ls hi ha fet 
la valoració del grau i que esperen el dictament de PIA; Programa Individualitzat 
d’Atenció).



BOPC 239
18 de gener de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 34

PIA inicial en tràmit

Catalunya Dins termini (3 mesos) Fora termini

Barcelona 5.171 20.891
Girona 661 1.958

Lleida 338 1.215

Tarragona 279 684

Terres Ebre 227 514

Total 6.676 25.262

A la següent llista hi ha les persones amb valoració en dret realitzada o en espera 
de dictamen (PIA) als municipis demanats: 

PIA inicial en tràmit

Municipi Dins termini (3 mesos) Fora termini

Hospitalet de Llobregat (l’) 240 966
Badalona 111 1.135

Sant Adrià de Besòs 25 82

Santa Coloma de gramenet 88 229

Total 464 2.412

A la següent llista hi ha les persones amb valoració en dret realitzada o en espera 
de dictamen (PIA) a la comarca del Baix Llobregat: 

PIA inicial en tràmit

Baix Llobregat Dins termini (3 mesos) Fora termini

Abrera 13 37
Begues 10 8

Castelldefels 36 125

Castellví de Rosanes 3

Cervelló 12 31

Collbató 3 13

Corbera de Llobregat 14 37

Cornellà de Llobregat 79 673

Esparreguera 26 69

Esplugues de Llobregat 65 122

Gavà 28 182

Martorell 27 72

Molins de Rei 14 61

Olesa de Montserrat 30 41

Pallejà 12 20

Palma de Cervelló (la) 2 10

Papiol (el) 10 3

Prat de Llobregat (el) 45 289

Sant Andreu de la Barca 15 91

Sant Boi de Llobregat 87 377

Sant Climent de Llobregat 6 8

Sant Esteve Sesrovires 3 28

Sant Feliu de Llobregat 51 80

Sant Joan Despí 21 66

Sant Just Desvern 20 35

Sant Vicenç dels Horts 21 124

Santa Coloma de Cervelló 6 7

Torrelles de Llobregat 6 9

Vallirana 18 45

Viladecans 50 211

Total 730 2.877
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Per altra banda, a la llista següent hi trobareu les persones que han fet la sol·li-
citud i han resultat «Exitus» esperant la valoració de la dependència a Catalunya: 

Sol·licituds inicials de grau no valorables per defunció

Catalunya 2013 2014 2015 2016 2017

Barcelona 111 288 592 682 680
Girona 32 20 36 49 77

Lleida 7 10 14 29 36

Tarragona 13 20 13 35 36

Terres Ebre 5 12 11 20 20

Cal destacar, però, que el 54% de les persones sol·licitants tenen més de 80 anys 
quan demanen la sol·licitud de valoració de la dependència.

A la llista següent hi trobareu les persones que han fet la sol·licitud i han resultat 
«Exitus» esperant la valoració de la dependència a alguns municipis del Baix Llo-
bregat: 

Sol·licituds inicials de grau no valorables per defunció

Municipi 2013 2014 2015 2016 2017

Hospitalet de Llobregat (l’) 4 12 31 53 27

Badalona 3 8 7 16 27

Sant Adrià de Besòs 2 3 4

Santa Coloma de Gramenet 1 5 7 8 10

A la següent hi trobareu les persones que han fet la sol·licitud i han resultat «Exi-
tus» esperant la valoració de la dependència a la comarca del Baix Llobregat: 

Sol·licituds inicials de grau no valorables per defunció

Baix Llobregat 2013 2014 2015 2016 2017

Abrera 1 2 3
Begues 1 1

Castelldefels 4 11 12 5

Castellví de Rosanes 1

Cervelló 4

Collbató 2

Corbera de Llobregat 1 2

Cornellà de Llobregat 11 7 22 9

Esparreguera 4 5 1

Esplugues de Llobregat 2 2 7 9 13

Gavà 3 8 10 4

Martorell 8 10 3

Molins de Rei 2 3 4 1

Olesa de Montserrat 5 4 2

Pallejà 1 1 1

Palma de Cervelló (la) 2 1

Papiol (el) 2 1 1

Prat de Llobregat (el) 1 7 11 4

Sant Andreu de la Barca 2 4 2

Sant Boi de Llobregat 2 6 21 18 8

Sant Climent de Llobregat 1

Sant Esteve Sesrovires 2 1

Sant Feliu de Llobregat 1 1 2 8 4

Sant Joan Despí 1 3 2 3 4

Sant Just Desvern 2 1 4 1

Sant Vicenç dels Horts 3 5 6 6

Santa Coloma de Cervelló 1
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Baix Llobregat 2013 2014 2015 2016 2017

Torrelles de Llobregat 1 1

Vallirana 1 1 2 2

Viladecans 6 10 14 2

Per altra banda, en aquestes taules hi trobareu les persones amb PIA que han re-
sultat «Exitus» a Catalunya:

PIA inicials no realitzables per defunció 

Catalunya 2013 2014 2015 2016 2017

Barcelona 1.160 1.475 1.800 1.500 725
Girona 114 128 188 171 90

Lleida 74 84 144 117 65

Tarragona 55 72 113 73 37

Terres Ebre 27 49 32 41 12

Per altra banda, les persones amb PIA que han resultat «Exitus» als municipis 
següents: 

PIA inicials no realitzables per defunció

Municipi 2013 2014 2015 2016 2017

Hospitalet de Llobregat (l’) 34 50 79 52 40
Badalona 23 50 79 68 31

Sant Adrià de Besòs 16 12 21 6 10

Santa Coloma de gramenet 17 18 30 27 24

En aquestes taules les persones amb PIA que han resultat «Exitus» als municipis 
del Baix Llobregat: 

PIA inicials no realitzables per defunció

Baix Llobregat 2013 2014 2015 2016 2017

Abrera 1 3 1 4 2
Begues 2 1

Castelldefels 6 13 16 11 7

Castellví de Rosanes 1 2 1 1

Cervelló 3 2 1 2

Collbató 2 1

Corbera de Llobregat 1 2 6 2

Cornellà de Llobregat 28 19 32 28 10

Esparreguera 1 8 6 2 2

Esplugues de Llobregat 14 10 17 11 9

Gavà 7 6 12 7 5

Martorell 4 6 8 3 6

Molins de Rei 6 3 5 4 3

Olesa de Montserrat 5 9 4 2

Pallejà 3 3 1 3 2

Palma de Cervelló (la) 1

Papiol (el) 1 1

Prat de Llobregat (el) 4 8 19 13 6

Sant Andreu de la Barca 2 5 7 7 1

Sant Boi de Llobregat 16 17 29 12 6

Sant Climent de Llobregat 1

Sant Esteve Sesrovires 2 3 3

Sant Feliu de Llobregat 5 7 9 9 7

Sant Joan Despí 2 3 7 4 4

Sant Just Desvern 5 4 7 3
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Baix Llobregat 2013 2014 2015 2016 2017

Sant Vicenç dels Horts 5 5 5 5 4

Santa Coloma de Cervelló 2 2 3 2

Torrelles de Llobregat 1 2 4

Vallirana 4 2 4 8 3

Viladecans 12 13 15 11 5

Per altra banda, cal dir que en un 3,98% (1.039 hereus/ves) del casos ens han de-
manat la sol·licitud de meritades i no percebudes i la documentació que ens han fet 
arribar era incorrecte. Se’ls ha fet el requeriment pertinent i estem a l’espera de res-
posta. Alhora, en un 96,02% (25.038 usuaris/àries) no han demanant la sol·licitud de 
meritades i no percebudes. I per tant, no coneixem quins són els hereus/ves.

Prestacions Import

BCN 17.041 30.424.257,73
GIR 2.580 3.711.070,00

LLE 1.867 2.899.372,46

TGN 2.848 4.410.460,30

Total general 24.336 41.445.160,49

Etiquetes de fila Prestacions Suma d’import

Badalona 627 1.000.041,10
Hospitalet de Llobregat 667 1.022.962,63

Sant Adrià de Besòs 98 202.225,56

Santa Coloma de gramenet 308 518.335,41

Total general 1.700 2.743.564,70

Etiquetes de fila Prestacions Suma d’import

Baix Llobregat 2.366 3.797.280,35

Total general 2.366 3.797.280,35

Les prestacions econòmiques s’han abonat a 51.704 usuaris/es per un import de 
136.150.937,56 euros. Distribuït d’aquesta manera: 

Prestacions  Import

BCN 36.997 102.959.729,46
GIR 4.907 10.556.425,96

LLE 3.886 9.410.218,08

TGN 5.914 13.224.564,06

Total general 51.704 136.150.937,56

Prestacions  Import

Badalona 1.275 2.805.067,77
Hospitalet de Llobregat 1.389 3.186.587,12

Sant Adrià de Besòs 229 643.009,54

Santa Coloma de gramenet 727 1.826.790,58

Total general 3.620 8.461.455,01

Prestacions Suma d’import

Baix Llobregat 4.863 12.739.875,60

Total general 4.863 12.739.875,60
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Per altra banda, us fem saber que per realitzar les valoracions de la dependència 
anualment es signen uns convenis de col·laboració amb consorcis públics per realit-
zar-les. Amb aquests convenis s’ha incrementat un 19% el nombre de valoracions a 
realitzar respecte l’any 2016. Alhora, l’increment dels professionals de la valoració 
de la dependència ha estat del 22%.

Durant el 2017 es va reduir molt considerablement la llista d’espera en algunes 
comarques com per exemple el Baix Llobregat, la qual tenia una situació comple-
xa el 2016, tot i que encara hi ha zones del país amb índexs d’espera superiors a la 
mitjana. Coneixedors d’aquest fet, des del Departament hem impulsat mesures per a 
resoldre-ho; en aquest sentit, tant al Vallès Occidental, el Vallès Oriental, Maresme, 
Garraf, Alt Penedès i Anoia s’estan implementant accions per rebaixar els temps 
d’espera actuals que comportaran una millora que a finals d’any ja serà comprovable.

Els territoris on els terminis de resolució, Pel que fa a les valoracions, no s’ade-
qüen als temps previstos són zones molt localitzades, a les quals ja s’han pres les 
mesures oportunes com l’increment d’equips durant aquest darrer trimestre; per 
això, cReiem que els resultats seran òptims en poc temps.

Amb tot, també us fem saber que el Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies va decidir subvencionar un pla de contingència per a la contractació de perso-
nal per al Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBCN) per ajudar a reduir el 
nombre de PIA pendents, tot agilitant els temps de resolució dels mateixos. Aquest 
pla es centra específicament en els PIA en els quals no cal, de manera tant directa, 
la intervenció comunitària del serveis socials municipals.

Per acabar us informem que les persones ja poden consultar la seva posició a la 
llista d’accés de les residències sol·licitades a l’enllaç següent:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/gent_gran/residencies_
centres_de_dia_i_habitatges_tutelats/acces-a-recursos-de-gent-gran/

Adjuntem a la documentació la taula següent on hi trobareu les persones que 
reben ajudes o prestacions desglossat per tipologia de la prestació als municipis del 
Baix Llobregat.

Barcelona, 26 de novembre de 2018
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera 
per a residències de grans dependents a l’Hospitalet de Llobregat, 
Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
314-00549/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00548/12.

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/gent_gran/residencies_centres_de_dia_i_habitatges_tutelats/acces-a-recursos-de-gent-gran/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/gent_gran/residencies_centres_de_dia_i_habitatges_tutelats/acces-a-recursos-de-gent-gran/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per 
a residències de grans dependents al Baix Llobregat
314-00550/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00548/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones en situació de dependència que reben les prestacions o 
que esperen la valoració o el programa individual d’atenció
314-00551/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00548/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones en situació de dependència que reben les prestacions 
o que esperen la valoració o el programa individual d’atenció a 
l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa 
Coloma de Gramenet
314-00552/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00548/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de persones en situació de dependència que han mort mentre 
esperaven rebre les prestacions, la valoració o el programa individual 
d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i 
Santa Coloma de Gramenet
314-00555/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00548/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de persones en situació de dependència que han mort mentre 
esperaven rebre les prestacions, la valoració o el programa individual 
d’atenció al Baix Llobregat
314-00556/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00548/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
prestacions per dependència reconegudes que no s’han pagat per 
defunció del beneficiari
314-00557/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00548/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
prestacions per dependència reconegudes que no s’han pagat per 
defunció del beneficiari a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant 
Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
314-00558/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00548/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
prestacions per dependència reconegudes que no s’han pagat per 
defunció del beneficiari al Baix Llobregat
314-00559/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00548/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
assignat a la construcció de la nova residència de Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès)
314-00736/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-00736/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-00737/12, 314-
00738/12, 314-00739/12, 314-00740/12, 314-00742/12, 314-00741/12, 314-00743/12 
i 314-00744/12.

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

Us faig saber que des del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, ara 
mateix, no tenim constància que hi hagi cap intenció de concertació de places so-
ciosanitàries i residencials al centre Sociosanitari Ricard Fortuny de Vilafranca del 
Penedès.

La situació actual a la demarcació és la següent:
– 89 places col·laboradores residència gent gran
– Respecte a l’activitat sociosanitària paguem mòdul socials de la llarga estada, 

de l’hospital de dia i de PADES.
Amb tot, estem treballant dins el marc del Pla Interdepartamental d’Atenció i In-

teracció Social i Sanitària (PIAISS) el nou model d’atenció sanitària integrada resi-
dencial. Alhora que iniciarem treballs en col·laboració amb el Departament de Salut 
per a millorar l’atenció sociosanitària.

Per altra banda, us fem saber que des del Departament de Salut ens fan saber 
que, segons dades disponibles en recursos sociosanitaris, existeix una adequació 
òptima de serveis per a la població de l’Alt Penedès. Els ratis del centre Ricard For-
tuny d’internament (llarga estada i mitja estada polivalent) són superiors en el cas 
de llarga estada i òptims en el cas de mitja estada polivalent, atenent-nos als criteris 
del Mapa Sanitari.

Adequació dels serveis sociosanitaris als criteris del mapa sanitari, 2018. Recursos 
d’internament

Tipologia de serveis 
sociosanitaris Criteris mapa Alt Penedès Garraf

Llarga estada 3-3,5 llits per 1.000 habitants 
>64 anys (orientació futura)

7,90 llits 2,37 llits

Mitjana estada Convalescència 2-2,5 llits 
per 1.000 habitants >64 anys

2,69 llits

Cures pal·liatives 8-10 llits 
per 100.000 habitants

10,42 llits

Mitjana estada polivalent 2,65 llits per 1.000 
habitants> 64 anys

Actualment, el Servei Català de la Salut (CatSalut) està elaborant el Pla estra-
tègic sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, que entre les seves actuacions inclourà una 
revisió de l’actual xarxa de recursos d’atenció sociosanitària per tal d’adequar el vo-
lum i l’ús dels recursos a les necessitats de la població.

Fascicle segon
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Així mateix, cal assenyalar que el CatSalut no ha mantingut reunions amb el Co-
mitè d’Empresa d’aquest centre.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació de 
places residencials i sociosanitàries al Centre Sociosanitari Ricard 
Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-00737/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00736/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de 
desenvolupament del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-00738/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00736/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
construir una nova residència per a gent gran a Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès)
314-00739/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00736/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
sociosanitàries del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca 
del Penedès (Alt Penedès), reconvertides en places residencials
314-00740/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00736/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
reconvertir places sociosanitàries en places residencials al Centre 
Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
314-00741/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00736/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fusió del Centre 
Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès, amb el 
consorci creat pels hospitals generals de Vilanova i la Geltrú i el 
Garraf
314-00742/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00736/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla estratègic 
previst a l’Alt Penedès amb relació a l’activitat sociosanitària i 
residencial per a la gent gran
314-00743/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00736/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb 
la gerència i el comitè d’empresa del Centre Sociosanitari Ricard 
Fortuny, de Vilafranca del Penedès
314-00744/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00736/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pagaments a 
entitats socials que van quedar aturats per l’aplicació de l’article 155
314-01525/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25061 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-01525/12 i us faig saber que atès el volum de les dades demanades, la naturalesa 
de la informació requerida i la seva complexitat, l’il·lustre diputat Santi Rodriguez 
i Serra podrà accedir a la informació demanada a la seu del Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, Passeig del Taulat, 266-270 (Barcelona) tot concer-
tant prèviament dia i hora per a la visita amb la Oficina de Relacions Institucionals 
(93. 483.10.00).

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del servei 
d’hemodinàmica a la província de Tarragona
314-02299/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-02299/12 a 
314-02307/12 us informo del següent:

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

La Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII dona cobertu-
ra per a procediments diagnòstics i terapèutics d’hemodinàmica cardíaca a pacients 
de la Regió Sanitària Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre des de l’any 2000.

A partir de l’any 2010 actua com a centre de Codi Infart i l’horari d’atenció és de 
24 hores els 7 dies de la setmana des de l’any 2015. La primera sala d’hemodinàmi-
ca té una antiguitat de 12 anys.

El 13 de desembre de 2018 es va presentar la nova sala de cardiologia interven-
cionista de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. L’espai compta amb 
l’última i més avançada generació del mercat i està configurada per a donar solució 
a procediments intervencionistes tant d’hemodinàmica com d’electrofisiologia. El 
nou equipament va entrar en funcionament el 18 de desembre.

La nova sala permetrà un increment anual de casos d’hemodinàmica cardíaca 
d’entre 300 i 400 casos, respecte els 1.800 actuals i un increment anual d’entre 70-
100 casos d’electrofisiologia respecte als 110 que s’han realitzat aquest any.

La construcció d’aquesta nova sala ha suposat també l’increment de la zona de 
transferència de pacients de 4 a 6 punts monitoritzats, fet que suposa una millora del 
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drenatge de pacients, ja que dos terços provenen d’altres centres sanitaris i no que-
den ingressats al propi hospital.

Així mateix, la nova dotació de la sala amb l’equip d’última generació permetrà 
la realització de casos de cardiopatia estructural de major complexitat i amb la mà-
xima seguretat, gràcies als innovadors sistemes de fusió de la imatge d’ecocardio-
logia i TAC. Aquests permeten una millora substancial de la qualitat de la imatge 
que aporta el seu detector d’última generació i una pantalla de grau mèdic de gran 
format, configurable segons el procediment. En aquesta línia, l’equip incorpora un 
sistema de reducció de dosi de raigs X que permet realitzar imatges de gran qualitat 
amb una exposició ultrabaixa de radiacions ionitzats als pacients.

Amb aquesta segona sala que disposa d’eines informàtiques avançades s’acon-
seguirà una gestió integral i una millora del flux de treball i eficiència del temps, ja 
que es podrà treballar simultàniament en casos diferents entre la sala d’exploració i 
la sala de control, sense interrupció entre si.

L’actuació, a més de la innovació en l’equipament tecnològic, suposarà una mi-
llora de les infraestructures, amb la dotació d’una nova sala cardiologia interven-
cionista de 45,9 m2 integrada amb la sala de control i dotada amb l’equipament i els 
requeriments d’una àrea quirúrgica: climatització amb control de pressió i filtració 
absoluta, gasos medicinals amb torres suspeses al sostre d’hemodinàmica i electro-
fiosologia i una làmpada quirúrgica.

La millora de les infraestructures s’ha desenvolupat en dues fases. Una primera 
on s’ha adequat i s’ha dotat la segona sala d’hemodinàmica cardíaca i electrofisio-
logia, i una segona on s’ha millorat el conjunt del servei, facilitant els circuits dels 
usuaris i professionals, amb la dotació d’un nou punt d’atenció a l’usuari i secretaria, 
nous vestidors, magatzem i sales de treballs dels professionals sanitaris.

L’abast del conjunt de l’actuació ha suposat reordenar i millorar uns 464 m2. El 
cost total de la intervenció ha estat de 2,4 milions d’euros.

Quant al nombre de pacients atesos al Servei d’Hemodinàmica de Tarragona cal 
assenyalar que durant l’any 2017 es van realitzar 1823 procediments diagnòstics i 
999 procediments terapèutics (angioplàsties). El número total de pacients atesos és 
d’aproximadament 1800. L’activitat de l’any 2018 és similar a la de l’any 2017.

A continuació es mostra el nombre de pacients assignats a la Regió Sanitària 
Camp de Tarragona que han estat derivats a Barcelona per a realitzar algun tracta-
ment d’hemodinàmica els anys 2016 i 2017.

Tractament Pacients any 2016 Pacients any 2017

Cateterisme cardíac diagnòstic 243 307

Cateterisme cardíac 102 120

El servei d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova funcio-
na els 365 dies de l’any les 24 hores. Només s’atura quan es fa la revisió anual de 
l’arc. Aquesta aturada tècnica s’informa a tots els serveis relacionats i, en aquests 
casos, els pacients als quals s’aplica el Codi Infart són derivats directament des dels 
propis serveis d’emergències mèdiques a l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, 
que és l’hospital de referència. La resta de tractaments amb hemodinàmica no ne-
cessiten derivar-se a altres centres.

L’any 2017 la revisió de l’arc estava prevista per al 29 de setembre, però es va 
trobar un problema en el polígraf, de manera que l’aparell no va estar disponible fins 
el dia 2 d’octubre. Durant aquest període els pacients amb aturada cardíaca van ser 
derivats a l’Hospital de la Vall d’Hebron.

L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta realitza activitat programada 
d’hemodinàmica, en horari de 08:00 a 22:00 hores, de dilluns a divendres. Des del 
15 de febrer de 2015, es va ampliar l’horari de guàrdia d’hemodinàmica, passant a 
donar cobertura 24 hores diàries els 365 dies de l’any. Des de la data d’ampliació 
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de la guàrdia no ha calgut derivar cap malalt a Barcelona per fer el tractament d’he-
modinàmica.

Pel que fa a la llista d’espera al Servei d’Hemodinàmica a Tarragona el 2018, a 
data 31 d’agost 2018, la llista d’espera era de 70 pacients.

El temps de resposta mitjà de l’activitat d’hemodinàmica diagnòstica de l’Hospi-
tal Universitari Arnau de Vilanova en l’exercici 2017 ha estat entre 6 i 9 dies. L’acti-
vitat d’hemodinàmica terapèutica està disponible les 24 hores tots els dies.

La Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta 
va realitzar 2.695 exploracions diagnostiques i terapèutiques l’any 2017. Aquest cen-
tre assumeix tota la demanda urgent generada a la Regió Sanitària de Girona amb 
Codi Infart Agut de Miocardi (IAM), així com l’activitat d’hemodinàmica progra-
mada sol·licitada des de l’àrea de referència, donant resposta dins el temps de garan-
tia, indicat pel Servei Català de la Salut (CatSalut).

Amb relació a les actuacions d’ampliació del servei i cobertura d’hemodinàmi-
ca a Lleida i Girona, cal indicar que l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de 
Lleida preveu, durant l’exercici 2019, canviar l’arc d’hemodinàmica. Actuació que 
suposarà un import superior a 1 milió d’euros.

L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta disposa des de desembre de 
2017 d’una sala d’electrofisiologia que pot assumir activitat d’hemodinàmica si fos 
necessari. Disposa també d’una sala d’intervencionisme vascular equipada per do-
nar resposta en cas de fallida de les dues anteriors, per tant, es considera que la co-
bertura és màxima.

Barcelona, 21 de desembre de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
Per delegació, (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC núm. 7717, de 

2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients atesos cada any al servei d’hemodinàmica de Tarragona
314-02300/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02299/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients derivats de Tarragona a Barcelona per a sotmetre’s a algun 
tractament d’hemodinàmica el 2016 i el 2017
314-02301/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02299/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients derivats de Lleida a Barcelona per a sotmetre’s a algun 
tractament d’hemodinàmica el 2016 i el 2017
314-02302/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02299/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients derivats de Girona a Barcelona per a sotmetre’s a algun 
tractament d’hemodinàmica el 2016 i el 2017
314-02303/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02299/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera del 
servei d’hemodinàmica a Tarragona el 2018
314-02304/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02299/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera del 
servei d’hemodinàmica a Lleida el 2017
314-02305/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02299/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera del 
servei d’hemodinàmica a Girona el 2017
314-02306/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02299/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar 
el servei i la cobertura dels serveis d’hemodinàmica a Lleida o Girona
314-02307/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02299/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les zones afectades 
per l’eruga asiàtica
314-02476/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

talunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-02476/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02477/12 a 
02479/12.

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

Després d’una afectació important als boixos i a les boixedes de la Garrotxa, 
l’eruga asiàtica (Cydalima perspectalis, anomenada a Catalunya eruga del boix) ha 
continuat l’expansió per les comarques veïnes com ara Osona i la Selva (especial-
ment el Collsacabra i les Guilleries, fins el massís del Montseny), el Pla de l’Estany, 
el nord-oest de l’Alt Empordà i el Ripollès.

Per la informació de què disposem, aquestes són les àrees on hi ha una afectació 
més important, sobretot perquè són comarques on el boix és molt abundant en el 
sotabosc dels ecosistemes forestals.

En altres comarques i espais naturals del país també s’ha detectat l’arribada de 
l’eruga del boix. És el cas del Gironès, Baix Empordà, Vallès Oriental, el Barcelo-
nès, el massís dels Ports, el Berguedà i la Vall d’Aran. En aquests casos, la presència 
pot ser testimonial o pot derivar en danys severs en funció de l’abundància de boix, 
tant en jardins públics o particulars com, sobretot, en el medi natural.
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Amb caràcter general, les espècies exòtiques amb caràcter invasor, quan arriben 
a nous territoris on troben tots els factors biològics i els requeriments ambientals 
que permeten la seva expansió, avancen en taca d’oli i amb una alta velocitat de dis-
persió. L’eruga del boix segueix aquest model. Per tant, després d’observar el que ha 
succeït en altres països d’Europa, on fa més temps que pateixen la invasió de l’eruga 
del boix, el més probable és que aquesta eruga acabi solapant la seva presència amb 
l’àrea de distribució natural del boix a Catalunya.

Cal deixar constància que eliminar aquesta plaga és impossible. Mentre aques-
ta espècie invasora trobi el seu recurs alimentari, el boix, romandrà a Catalunya. 
Per tant, les accions que es poden plantejar no poden destinar-se ni a eliminar ni a 
erradicar la plaga, sinó a intentar conservar determinades boixedes singulars o bé 
boixos ornamentals i d’un cert interès presents en espais verds públics, de jardins 
urbans o particulars. Una acció que, alhora, requerirà d’un esforç considerable man-
tingut al llarg del temps.

D’ençà de la constatació de l’abast dels danys d’aquesta plaga, es s’ha creat una 
comissió tècnica sobre l’eruga del boix de la qual en formen part tant tècnics dels 
departaments de la Generalitat amb competències en la matèria, entomòlegs experts, 
així com tècnics de l’administració local (com és el cas de l’Ajuntament d’Olot) per 
tal de redactar un pla d’actuacions per fer front a aquesta plaga.

En aquesta línia, també es va constituir un grup de treball entre responsables i 
tècnics del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l’Ajunta-
ment d’Olot, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG) i la Di-
putació de Barcelona.

A més a més i per tal d’ampliar i consolidar aquesta estratègia de lluita conjun-
ta el passat 28 de novembre es va constituir el Grup de Treball de l’eruga del boix 
amb representants del Servei de Sanitat Vegetal, de la Secció d’Agricultura i Sanitat 
Vegetal de Girona, del Servei de Gestió Forestal i representants del Departament 
de Territori i Sostenibilitat. Aquest grup de treball ha començat a treballar en l’ela-
boració d’un Pla d’Acció amb una relació de les actuacions a desenvolupar a curt i 
llarg termini.

Pel que fa a la coordinació de les diferents administracions implicades, s’està 
treballant en aquesta línia i, sobretot, s’estan dedicant els esforços a transferir els 
coneixements adquirits en el darrers anys a totes aquelles persones, entitats o orga-
nismes que puguin estar implicades en el control de l’eruga del boix (tècnics muni-
cipals responsables de la gestió i manteniment d’espais públics, jardiners, viveris-
tes, enginyers forestals, biòlegs, ecòlegs forestals, gestors d’espais naturals protegits, 
professionals en el control de plagues, etc.), així com a la ciutadania en general.

Pel que fa a les accions realitzades fins ara pels dels departaments de la Genera-
litat amb competències en la matèria han estat les següents:

– A partir del primer moment en què es va detectar la presencia de Cydalima 
perspectalis a Catalunya (l’any 2014), es va redactar un article científic informant de 
la seva arribada i contextualitzant la problemàtica associada a aquesta nova espècie 
invasora1.

– S’han mantingut contactes amb especialistes de la Societat Catalana de Lepi-
dopterologia per recollir informació d’aquesta nova espècie invasora.

– S’ha fet un buidatge bibliogràfic de tots els estudis i treballs elaborats en rela-
ció amb la papallona del boix i s’ha difós la informació recollida.

– S’han dissenyat i executat assajos de camp per determinar la biologia de l’es-
pècie en el nostre país, principalment pel que fa al nombre de generacions a l’any, 
corba de vol i període de màxima afectació, entre d’altres; atès que en funció dels 
països es produeixen variacions en aquest sentit i conèixer quines són les possibili-
tats de tractament és fonamental per minimitzar els danys de l’eruga.

1. Bassols, E. (2014). Cydalima perspectalis (Walker, 1859), una nova espècie invasora a Catalunya (Lepidop-
tera: Pyraloidea, Crambidae, Spilomelinae). Butll. Soc. Cat. Lep., 105: 71-78.
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– S’han dissenyat i executat proves per testar diferents tipus de tractaments amb 
l’objectiu d’identificar el més eficient i, alhora, innocu per altres espècies i així po-
der donar una resposta adequada a totes aquelles persones, empreses i/o organismes 
que demanin informació al respecte. Així, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot 
i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, s’han anat fent captures amb 
la finalitat de recopilar informació sobre la biologia d’aquest insecte a Catalunya i 
s’han fet assajos de control amb diferents tècniques.

– S’ha col·laborat en l’elaboració d’una Fitxa tècnica de l’eruga del boix elaborada 
per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

– S’ha assistit al «Colloque scientifique sur les bioagresseurs du buis» celebrat a 
Tours (França) el 16 i 17 d’octubre de 2018.

– Es manté un intercanvi d’informació constant amb tècnics de diferents països 
europeus per tal de conèixer de primera mà la situació en la que estan en relació 
amb aquesta invasió. En concret, des del moment de les primeres afectacions de 
l’eruga a Olot, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va 
contactar amb especialistes d’altres zones amb presència d’aquesta plaga com ara 
França o Galícia.

– S’ha col·laborat amb la proposta d’una iniciativa de ciència ciutadana mitjan-
çant una «Alerta Forestal» específica per a l’eruga del boix i s’està treballant amb el 
Centre de Recerca i Aplicacions Forestals (CREAF), per traslladar tota la informa-
ció de detecció i seguiment de l’eruga del boix a l’aplicació de l’EXOCAT.

– Es mantenen contactes amb especialistes en feromones de la Universitat de 
Lleida i de la Universitat de Vic, per tal de determinar l’eficàcia, en rodals determi-
nats, de la confusió sexual com a mètode de control de l’espècie. Tècnics del Ser-
vei de Gestió Forestal i de Sanitat Vegetal, amb la col·laboració dels Agents Rurals, 
estan comprovant l’eficàcia de diferents tractaments fitosanitaris i s’estan estudiant 
altres mètodes de control basats en la utilització de feromones.

– S’ha atès als mitjans de comunicació locals i nacionals (radio, televisió i prem-
sa escrita i digital) per donar a conèixer les característiques d’aquesta invasió biolò-
gica i així informar degudament a tota la societat.

– Amb la finalitat de donar a conèixer els resultats obtinguts enguany sobre 
aquesta problemàtica, s’ha organitzat la jornada «Situació actual, resultats dels se-
guiments i propostes de gestió de la papallona del boix a Catalunya», que va tenir 
lloc a Olot el 29 de novembre de 2018, en la que hi van participar la majoria d’agents 
implicats.

Barcelona, 20 de desembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
controlar o eliminar l’eruga asiàtica
314-02477/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02476/12.



BOPC 239
18 de gener de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 51 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per a 
fer front a l’eruga asiàtica
314-02478/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02476/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb 
les altres administracions per a fer front a l’eruga asiàtica
314-02479/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02476/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació del 
nivell d’inversió pública i d’infraestructures bàsiques a Lleida, l’Alt 
Pirineu i Aran
314-02483/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02483/12 us in-
formo del següent:

Per una banda, i atenent a la importància en les àrees de muntanya per a la mobi-
litat interna de la població, a les dificultats de manteniment derivades d’una climato-
logia adversa i al gran nombre de camins de propietat municipal que aquestes tenen, 
el Departament de Territori i Sostenibilitat té una llarga tradició en la gestió d’ajuts 
destinats a actuacions de millora de la xarxa veïnal i rural a les àrees de muntanya, 
entre les quals el territori de l’Alt Pirineu i l’Aran (APiA). Aquesta tipologia d’actua-
cions es deriven de l’aplicació de la Llei 2/1983, d’alta muntanya.

En aquest sentit, malgrat que la crisi econòmica general va significar una aturada 
temporal d’aquestes convocatòries d’ajut, els darrers anys s’han recuperat progressi-
vament. L’any 2016, la Direcció General de Polítiques de Muntanya va procedir a la 
signatura de convenis de cooperació amb cada una de les deu comarques de munta-
nya, per un valor total de 1.250.000 €, dels quals 809.000 € destinats a l’Alt Pirineu 
i l’Aran. També l’any 2017 s’han signat nous ajuts amb un import total considerable-
ment superior, 2.800.000 €, dels quals 1.833.770 € destinats a l’APiA.

A més, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 7 de juny de 2017 va 
publicar l’Ordre per la qual s’aproven les bases reguladores d’una línia de subven-
cions per a inversions en camins públics de titularitat municipal en el trienni 2018-
2020. Es tracta d’una actuació sense precedents, en el sentit que, per primera ve-
gada, els departaments de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (ara 
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Polítiques Digitals i Administració Pública); Territori i Sostenibilitat, i Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació sumen els seus esforços per incidir coordinadament 
en la cohesió territorial, en l’accessibilitat dels nuclis de població i en la mobilitat 
en general. És també una actuació destinada especialment a donar suport als muni-
cipis petits, rurals i de muntanya, que són els que tenen més dificultats per executar 
aquestes actuacions, bàsiques per a la seva connectivitat.

L’import global d’aquest línia per al conjunt de Catalunya és de 29.500.000 €, 
dels quals 9.000.000 € són aportació directa del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat. Tot i el seu finançament plural, la gestió administrativa de la convocatòria la 
fa el Departament de Governació (ara Presidència). Els ajuts s’adrecen directament 
als ajuntaments, els més afectats per aquesta problemàtica però també hi poden par-
ticipar els consells comarcals. Concretament, els municipis de l’Alt Pirineu i Aran 
tenen concedides ajudes per un import global de 7.729.478 € en conjunt el quadrien-
ni (7.046.780 € per ajuntaments i la resta, 682.698 € pels consells).

Pel que fa específicament al Departament de Territori i Sostenibilitat, la seva 
voluntat és –a més de l’aportació garantida als ajuts interdepartamentals– continuar 
amb la línia de recuperació dels ajuts específics per als territoris de muntanya pro-
pis. La seva concreció es farà efectiva amb l’aprovació dels pressupostos de la Ge-
neralitat on hi constaran específicament els recursos econòmics que s’hi destinaran. 
Posteriorment, mitjançant convocatòria publica, es determinaran les condicions dels 
ajuts i la tipologia de les actuacions.

Per altra banda, i pel que fa a la xarxa de carreteres, cal destacar que s’estan por-
tant a terme o s’han fet recentment importants inversions en aquest territori:

Pel que fa a les obres de millora realitzades aquest any cal destacar les següents:
– Millora local. Seguretat viària. Implantació de barreres antiallaus i/o visera. 

Carretera C-28. PK 53+000 al 54+000. Tram: Alt Àneu (Verge dels Ares - Variant 
dels Avets. Cap de Comials). Aquestes obres han tingut un cost de 3,74 MEUR.

– Millora d’accessos a la població d’Alfés. C-12 del PK 128+300 al 129+600. 
Tram: Alfés, amb un cost de 0,83 MEUR.

– Millora local. Seguretat viària. Travesseres d’Anglesola, Tornabous i Tarrós, la 
Fuliola i Boldú i Bellcaire d’Urgell a la carretera C-53 i travesseres d’Algerri i Cas-
telló de Farfanya a la C-26. Tram: Anglesola-Algerri, amb un cost de 1,6 MEUR.

– Millora local. Millora de nus. Ordenació d’accessos a la carretera L-313. PK 18 
+850 al 19+300 (Palou). Tram: Guissona - Oliola, amb un cost de 0,63 MEUR.

– Millora local. Millora de nus. Ordenació dels accessos Carretera C-14: PK 76 
+660 (Altet). Carretera L-310 als nuclis de la Figuerosa, Riudevelles, Gra, Sant Mar-
tí de la Morana i la Morana. PK 5+220, 8+050, 15+900, 17+060 i 17+920. Tram: 
Tàrrega-Torrefeta i Florejacs, amb un cost de 2,5 MEUR.

– Millora local. Nova carretera. Prolongació, eixamplament i millora del ferm de 
la carretera L-311b, des de la rotonda de l’enllaç de l’A-2 (PK 520+000), fins al PK 0 
+950 de la carretera L-311b. Tram: Cervera, amb un cost de 1,2 MEUR.

– Obres de la variant de Balaguer. Variant de la carretera C-12. PK 166+900 al 
171+900. Connexió nord-oest de les carreteres C-26 i C-12. Tram: Balaguer amb un 
cost de 4,50 MEUR.

– Obres de reforçament del ferm de la travessera de Solsona de la carretera C-26 
amb un cost de 0,46 MEUR.

Pel que fa a les obres en execució aquest any, cal destacar les següents:
– Túnel de Tresponts. obres de de Millora general. Condicionament. Eixampla-

ment i millora de traçat. Carretera C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà - 
Montant de Tost. Aquesta és l’actuació sobre la xarxa viària més important que 
executa la Generalitat a tot Catalunya des de l’any 2013. Les obres tenen un cost de 
35,3 MEUR.
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– Condicionament de la C-28 a la zona dels revolts de Tonyon. Obres de «Refor-
çament, eixamplament i millora del traçat de la C-28, Baqueira - límit comarca». 
Les obres tenen un pressupost de 6,93 MEUR.

– Millora local. Millora de nus. Carretera C-14 del PK 142+390 al 142+420. 
Olia na. En fase d’inici, aquestes obres que tenen un pressupost de 0,51 MEUR.

– Millora general. Condicionament i eixamplament. Carretera LP-3322 del PK 10 
+600 al 14+500. Tram: Linyola - Bellcaire d’Urgell .amb un cost de 4,4 MEUR.

Pel que fa a les obres adjudicades aquest any, cal destacar les següents:
– Millora local. Seguretat viària. Viseres antiallaus a la carretera C-28, PK 39+550 

(RUDA 14) Tram: Baquèira - Vall de Ruda (Naut Aran). Adjudicades i pendents de 
les modificacions necessàries. Aquestes obres que tenen un cost de 1,6 MEUR.

– Adjudicades les obres de Millora de nus N-II, PK 452+160, i L-800, PK 0+000. 
Tram: Alcarràs., amb un cost de 0,91 MEUR.

– Adjudicades les obres de Ordenació cruïlla. N-II, PK 496+670. Bellpuig d’Ur-
gell. Lot 1 Obra Civil, amb un cost de 0,69 MEUR.

Pel que fa a les obres en licitació, cal destacar les següents:
– Obres de Millora local. Seguretat viària. Estudi i implantació de millores en 

seguretat viària per a motoristes a la xarxa de carreteres de la Generalitat. Any 
2014. Lot 1 amb un cost de 0,90 MEUR (afecta també les comarques de Tarragona).

Amb independència de l’anterior cal indicar les actuacions fetes per emergències 
sorgides a la xarxa de carreteres (en especial a les comarques pirinenques) i les in-
versions en conservació ordinària com la conservació contractada semi-integral cor-
responent als Parcs de Lleida, Ponts, Solsona, Tremp i Esterri d’Àneu, així com el 
contracte de conservació d’instal·lacions semafòriques de la demarcació de Lleida i 
el contracte de conservació de senyalització horitzontal també d’aquesta demarcació.

També, cal indicar les inversions adreçades a la redacció dels diferents estudis i 
projectes que estan en redacció per a la millora de la xarxa de carreteres de la de-
marcació de Lleida.

Finalment i segons la informació facilitada pel Departament de la Vicepresidèn-
cia i d’Economia i Hisenda, s’adjunta el fitxer Excel amb la distribució per àmbits 
del Pla Territorial General de la inversió real consolidada pel sector públic de la 
Generalitat de Catalunya en el període 1999 a 2017 (les dades de 2017 són provisio-
nals), i es fan els següents aclariments i consideracions:

– L’àmbit de Ponent és equivalent a la Vegueria de Lleida, mentre que l’àmbit de 
l’Alt Pirineu i Aran és equivalent a la Vegueria amb aquest mateix nom.

– Tot i que la inversió en aquests territoris s’ha reduït de forma significativa des 
dels màxims assolits en l’any 2009 (en consonància amb la reducció registrada pel 
conjunt de la inversió de la Generalitat en un context de crisi econòmica i de con-
solidació fiscal), cal considerar que la inversió en termes per càpita en aquestes Ve-
gueries sempre s’ha mantingut per sobre de la mitjana territorialitzada en el període 
considerat.

– Pel que fa al capteniment pel futur, és voluntat del Govern augmentar el volum 
d’inversió en els pròxims anys en la mesura que sigui possible (el que repercutirà 
positivament sobre Lleida i l’Alt Pirineu i Aran), tenint en compte una sèrie de con-
dicionants, com són:

• La necessitat de complir amb la reducció del dèficit i les limitacions al creixe-
ment de la despesa que deriven de la regla de despesa.

• La priorització de les polítiques socials que la societat reclama i que en gran 
mesura se centra en la despesa corrent.

• L’existència d’un sistema de finançament clarament perjudicial per a Catalunya, 
que encara està pendent de la seva renegociació.

Barcelona, 20 de desembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
erradicar el cranc blau
314-02486/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02486/12, 
314-02487/12, 314-02488/12, 314-02489/12, 314-02490/12, 314-02491/12, 314-
02492/12. 

En resposta a la pregunta 314-02486/12, el cranc blau és una espècie que no ha 
estat declarada com a Espècie Exòtica Invasora (EEI) pel Reial Decret 630/2013, de 
2 d’agost, pel qual es regula el catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores; per 
aquest motiu pot ser pescat professionalment i comercialitzat a través de les llotges 
pesqueres. Així mateix, també es contemplat per la FAO com a espècie objectiu 
de pesca i també consta en el llistat de denominacions comercials d’espècies pes-
queres i de l’aqüicultura admeses a Espanya segons Resolució de 8 de març de 2017, 
de la Secretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació 
(MAPA).

Tenint en compte l’estatus esmentat, la Direcció General de Pesca i Afers Ma-
rítims, ha seguit amb atenció la presència de l’espècie des que es va tenir coneixe-
ment de les seves captures al litoral català. Alertats pel fort increment poblacional 
de l’any 2017, el Departament va programar un treball de seguiment a començament 
del 2018. També, aquesta mateix any, s’ha conclòs el seguiment científic i mapeig 
del cranc blau al delta de l’Ebre efectuat per una consultora ubicada en el propi terri-
tori per encàrrec del DARP: «Diagnosi i situació actual del Cranc Blau (Callinectes 
sapidus) al delta de l’Ebre», consultable a la web del Departament.

Valorats els resultats de la diagnosi, i de manera similar a com s’ha fet en al-
tres països, s’ha optat perquè un problema per al sector pesquer i aqüícola es pugui 
convertir en una oportunitat pels afectats. Amb aquesta finalitat, s’ha optat per una 
campanya d’explotació del cranc blau per part de la pesca professional en les zones 
amb presència, amb la implantació d’un mecanisme de gestió participativa i segui-
ment continuat (Comitè de Cogestió) i en la previsió d’intervencions puntuals inten-
sives en determinades zones o en determinades etapes biològiques del cranc quan el 
coneixement científic així ho aconselli.

Pel que fa a les mesures que durà a terme el Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació (DARP) a través de la Direcció General de Pesca i Afers 
Marítims (DGPAM) en els propers mesos, el Govern formalitzarà la creació del 
«Comitè de Cogestió del Pla de gestió de Cranc de Terres de l’Ebre», d’acord amb 
el previst en el Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la 
pesca professional a Catalunya.

Pel que fa la pregunta 314-02487/12, al marge de la documentació científica 
existent i atenent a que pot tenir comportaments diferenciats en cadascuna de les 
zones d’implantació, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del DARP ha 
encarregat un treball tècnic a començaments del 2018, per tal de fer una primera 
valoració de la situació sobre el terreny a casa nostra. L’estiu del 2018 ha finalitzat 
el treball de seguiment científic i mapeig del cranc blau al delta de l’Ebre encarregat 
a una consultora ubicada en el propi territori: «Diagnosi i situació actual del Cranc 
Blau (Callinectes sapidus) al delta de l’Ebre».

Valorats els resultats de la diagnosi, i descartada tota possibilitat d’erradicar l’es-
pècie, s’ha optat perquè un problema per al sector pesquer i aqüícola es pugui con-
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vertir en una oportunitat pels mateixos afectats. Amb aquesta finalitat s’ha optat per 
una campanya d’explotació massiva del cranc blau per part de la pesca professional 
en les zones amb presència, amb la implantació d’un mecanisme de gestió partici-
pativa i seguiment continuat (Comitè de Cogestió), tot mantenint l’opció d’interven-
cions puntuals intensives en determinades zones o en determinades etapes biològi-
ques del cranc quan la informació científica disponible així ho aconselli. Els experts 
opinen que l’activitat extractiva comercial podria aconseguir contenir els nivells 
poblacionals de l’espècie dins d’uns marges raonables. Aspectes de la seva biologia 
com ara la vida relativament curta dels animals i alguns elements del seu cicle re-
productiu podrien fer l’espècie vulnerable davant una intensa pressió pesquera. De 
fet, s’ha demostrat que l’activitat comercial pot sobreexplotar les seves poblacions, 
tal i com succeeix en l’actualitat a Grècia.

En aquesta línia, s’ha iniciat el procediment de creació del Comitè de Cogestió 
del Pla de gestió de Cranc de Terres de l’Ebre, d’acord amb el previst en el Decret 
118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a 
Catalunya. El termini de constitució efectiva del comitè serà aproximadament d’uns 
quinze dies a comptar des de la data de tramesa de la Resolució. En data 16 d’octu-
bre ha estat tramesa als interessats la «Resolució d’inici del procediment d’aprovació 
del Pla de gestió del cranc blau (Callinectes sapidus) de les Terres de l’Ebre».

Contestant a la pregunta 314-02488/12, les zones més afectades de Catalunya 
son les zones marítimes properes a deltes i estuaris i en els trams baixos dels rius, 
sobretot en aigües salobres. La principal zona de presència del cranc blau és el delta 
de l’Ebre, des de Les Cases d’Alcanar fins a l’Ametlla de Mar. És present també a 
ports de la Comunitat Valenciana com a Peníscola. L’espècie és força abundant a les 
badies dels Alfacs i el Fangar com a les llacunes interiors (Encanyissada, Tancada, 
Canal Vell, Olles, etc.). També hi ha presència de cranc blau al curs principal del riu 
Ebre on ha superat l’assut de Xerta. Així mateix, s’ha detectat la presencia del cranc 
blau en altres zones de la costa catalana com la desembocadura del riu Foix, la de-
sembocadura del riu Llobregat, la desembocadura del riu Ter i en zones properes als 
aiguamolls de l’Empordà.

Pel que fa a la qüestió 314-02489/12, l’establiment de l’espècie als nostres eco-
sistemes és extremadament recent i a hores d’ara no es pot preveure científicament 
com evolucionaran les seves poblacions. Els darrers dos anys l’espècie està patint 
una explosió demogràfica evident, però existeix gran incertesa sobre els nivells po-
blacionals que mantindrà l’espècie als ecosistemes catalans un cop arribi a un cert 
equilibri natural respecte la capacitat de càrrega efectiva per a l’espècie en els seus 
nous ecosistemes. Pel que fa a les espècies naturalment presents a l’ecosistema del 
Delta de l’Ebre, el treball tècnic encarregat per la Direcció General de Pesca i Afers 
Marítims del DARP «Diagnosi i situació actual del Cranc Blau (Callinectes sapi-
dus) al delta de l’Ebre» reporta la pràctica desaparició de les captures del cranc verd, 
espècie autòctona de la Mediterrània, coincidint amb els darrers d’anys d’expansió 
del cranc blau.

Responent a la pregunta 314-02490/12, el passat 20 de setembre de 2018 es va 
convocar la Taula de Cogestió d’Aqüicultura del Delta de l’Ebre, òrgan en que par-
ticipen científics de diverses administracions (IRTA, CIIRC), productors (repre-
sentants de la Federació de Productors de Mol·lusc del Delta de l’Ebre, FEPRO-
MODEL, i de l’Associació de Productors de la Badia del Fangar), confraries de 
pescadors, així com personal del Parc Natural Delta de l’Ebre (DTES), dels Serveis 
Territorial de Terres de l’Ebre del DARP i de la Direcció General de Pesca i Afers 
Marítims del DARP, amb un punt de l’ordre del dia relatiu a la possibilitat de captu-
ra de cranc blau present a les concessions aqüícoles. En aquest sentit, es va dissenyar 
un protocol que ofereix totes les facilitats als aqüicultors per tal que el cranc de les 
concessions pugui ser capturat i comercialitzat a les llotges pesqueres del territori. 
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També es va tractar les oportunitats d’ajuts del Fons Europeus Marítims i de la Pes-
ca (FEMP) per a l’establiment de barreres al cranc blau.

El mateix 20 de setembre de 2018 la Direcció General de Pesca i Afers Marítims 
del DARP va presentar públicament a la seu dels Serveis Territorials de la Genera-
litat a Tortosa els resultats del seguiment científic realitzat, així com les línies d’ac-
tuació pel que fa a l’espècie (seguiment científic, control via explotació comercial i 
possibilitat d’intervencions puntuals). L’acte comptava amb la presència del Delegat 
del Govern a Terres de l’Ebre i les línies presentades havien estat discutides prèvia-
ment amb la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del DTES, 
presents a l’acte mitjançant els representants del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

En data 16 d’octubre ha estat tramesa als interessats la «Resolució d’inici del 
procediment d’aprovació del Pla de gestió del cranc blau (Callinectes sapidus) de les 
Terres de l’Ebre» que d’acord amb el Decret118/2028, de 19 de juny, sobre el model 
de governança de la pesca professional a Catalunya suposa l’inici del procés de co-
gestió de la pesquera.

Contestant a la pregunta 314-02491/12, les assignacions econòmiques que des 
del Govern de la Generalitat de Catalunya s’han dedicat al cranc blau, s’han adreçat 
a diferents àmbits: 

– Realització d’un treball de seguiment científic i mapeig del cranc blau al delta 
de l’Ebre efectuat per una consultora ubicada en el propi territori per encàrrec del 
DARP: «Diagnosi i situació actual del Cranc Blau (Callinectes sapidus) al delta de 
l’Ebre». La despesa associada a aquest projecte va ascendir a 21.622,70 €.

– Creació del programa temporal de recopilació de dades en suport de la ges-
tió pesquera en el marc del programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de la 
Pesca (FEMP) 2014-2020. El nou programa té una durada de 3 anys i un cost de 
696.766,25 €, un 80% dels quals serà amb reintegrament futur per part del FEMP.

– Convocatòries d’ajuts: 
Des de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agri-

cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) s’ha avaluat les possibilitats que 
ofereix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) per subvencionar les pro-
teccions de les muscleres necessàries per fer front a les incidències provocades pel 
cranc blau així com les previsions per a convocar els ajuts FEMP: ARP/619/2018 
de 23 de març (finalitzada): 168.000 €, ARP/1496/2018 de 21 de juny: convocatòria 
avançada 2019 (tancada convocatòria): 450.000 €, Convocatòria anual 2019 (pen-
dent de convocar - previsió): 265.000 €.

Finalment, en resposta a la pregunta 314-02492/12, tal com s’ha exposat en les 
respostes a les preguntes anteriors, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims 
aprofitant que el cranc blau, a diferencia d’altres espècies al·lòctones que s’han ins-
tal·lat al nostre territori (musclo zebra, cargol poma, cranc vermell americà...), té un 
alt valor comercial, considera que la manera més convenient d’aturar-ne l’expansió 
i tracta de contenir els seus nivells poblacionals és facilitar-ne la seva pesca profes-
sional. Aquesta opció ha estat recomanada de manera unànime pels experts i cien-
tífics consultats i és coherent amb les experiències realitzades en altres indrets de la 
Mediterrània (com Grècia o Tunísia). A més, d’aquesta manera s’ofereix també al 
sector pesquer una certa compensació per les pèrdues econòmiques que la irrupció 
del cranc blau pugui ocasionar-los, ja sigui sobre els arts i ormeigs de pesca com so-
bre les pròpies espècies objectiu de la pesca potencialment damnificades pel cranc.

Barcelona, 21 de desembre de 2018 
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis científics 
per a trobar solucions efectives contra la plaga del cranc blau
314-02487/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02486/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les zones més 
afectades pel cranc blau
314-02488/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02486/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes negatius 
del cranc blau en els ecosistemes
314-02489/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02486/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de 
coordinació entre les administracions i els sectors afectats pel cranc 
blau
314-02490/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02486/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació 
econòmica prevista per a la lluita contra el cranc blau
314-02491/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02486/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obtenció de 
llicències de pesca esportiva per al cranc blau
314-02492/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02486/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans per a 
solucionar l’endeutament de la Corporació de Salut Maresme - La 
Selva
314-02493/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25273 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-02493/12 a 
314-02495/12 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.

Les aportacions de capital dutes a terme per la Generalitat de Catalunya, mitjan-
çant el Servei Català de la Salut (CatSalut), a la Corporació de Salut del Maresme 
i la Selva, pel que fa al període 2015-2018, han estat de 2 milions d’euros per any.

En el marc dels treballs d’elaboració del pressupost de l’any 2019, es preveu in-
crementar l’aportació de capital fins a un import de 2.443.486,92 €, corresponents a 
la totalitat de la quota anual dels dos préstecs concedits per l’Institut de Crèdit Ofi-
cial (ICO), que comporten l’import de 628.630 € i 1.814.856,92 €.

El Pla estratègic de la Regió Sanitària Girona 2017-2021 recull en l’eix 6 (Orde-
nació territorial dels serveis) les intervencions orientades a revisar l’actual organit-
zació de l’oferta de serveis, principalment d’atenció hospitalària a la regió sanitària, 
bé sigui per millorar l’eficiència del conjunt de serveis prestat, bé sigui per incorpo-
rar més serveis o més complexitat a la cartera de serveis que s’ofereix des del propi 
territori.

Més en concret, l’objectiu 6.3 contempla l’elaboració del Pla estratègic sanitari 
de sector per a l’Alt Maresme i la Selva Marítima. Aquest objectiu estableix, entres 
altres:

– Definir i orientar l’oferta de serveis d’atenció sanitària del sector Alt Maresme 
i la Selva Marítima.

– Definició de l’oferta de serveis sociosanitaris a la zona, de manera que comple-
menti i doni continuïtat a l’atenció hospitalària.

– Fer un estudi de viabilitat i impacte econòmic per adequar tant el volum d’ac-
tivitat hospitalària com d’activitat sociosanitària contractada.

Es preveu finalitzar el Pla estratègic sanitari de sector per a l’Alt Maresme i la 
Selva Marítima el primer semestre de 2019. Un cop s’aprovi aquest Pla estratègic, 
caldrà desenvolupar i aprovar els plans directors assistencials i plans funcionals cor-
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responents a les actuacions que s’hagin de dur a terme i, si és el cas, buscar els solars 
per a una possible ampliació, reforma o una nova construcció.

Barcelona, 20 de desembre de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
Per delegació, (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC núm. 7717, de 

2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les millores de les 
instal·lacions de l’Hospital de Sant Jaume de Calella (Maresme)
314-02494/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25273 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02493/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de 
les especialitats mèdiques entre els hospitals de Calella i Blanes i el 
tractament de malalts de llarga estada
314-02495/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25273 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02493/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts o 
prestacions als quals s’aplica un embargament
314-02501/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02501/12 us in-
formo del següent:

La resposta a què es fa referència, no informava sobre els embargaments que el 
Departament de Territori i Sostenibilitat «practica a les prestacions i ajuts al pa-
gament del lloguer», sinó sobre les subvencions i ajuts atorgades per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (AHC) que són embargades en compliment de diligèn-
cies d’embargament instades per la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
(AEAT), ens depenent de l’administració general de l’Estat.

En aquest sentit, tal i com s’informava a la resposta esmentada, és l’AEAT qui 
ha determinat, mitjançant un informe emès l’abril de l’any 2017, que totes les sub-
vencions i ajuts de l’AHC són embargables, en considerar, aquest ens, que són per-
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cepcions computables amb altres tipus d’ingressos, en afirmar que «les ajudes i 
subvencions atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en qualsevol de 
les seves modalitats han de ser considerades una percepció més, juntament amb els 
sous, salaris, pensions, ajudes i subvencions que el beneficiari percebi de qualsevol 
altre organisme, a efectes del que disposa l’apartat 3 de l’article 607 de la Llei d’en-
judiciament civil». En concret, en l’informe esmentat, l’AEAT posa de manifest que 
«les ajudes que ens ocupen» (referint-se a les prestacions permanents per al paga-
ment del lloguer i les prestacions d’especial urgència per al pagament del lloguer 
o de quotes d’amortització hipotecària en situacions especials) «no es troben em-
parades per l’exempció recollida en l’article 7.y) de la Llei de l’impost» (referint-se 
a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la 
renda de no residents i sobre el patrimoni, modificada pel Reial decret llei 9/2015, 
de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels 
contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques i altres mesures de 
caràcter econòmic).

Així mateix, en la resposta que motiva aquesta pregunta es descrivia el procedi-
ment establert per aquest ens estatal de gestió tributària, segons el qual, d’acord amb 
l’informe esmentat, «els organismes receptors de diligències d’embargaments de 
crèdits, en desconèixer l’import que els beneficiaris de les seves ajudes i subvencions 
puguin percebre d’altres organismes (tant en concepte de sous, salaris i pensions 
com per ser beneficiaris d’altres ajudes i subvencions), han d’ingressar a l’AEAT la 
totalitat de l’import embargat», afegint que «l’AEAT ha de determinar si l’import to-
tal ingressat per la suma dels conceptes esmentats en l’apartat anterior resulta inem-
bargable en tot o en part i en aquell cas procedirà a la devolució de l’ingrés indegut».

En conseqüència, el Departament de Territori i Sostenibilitat no practica embar-
gaments a les prestacions i ajuts al pagament del lloguer, sinó que compleix amb les 
diligències d’embargament que li són trameses per l’AEAT.

Tal i com s’esmentava a la resposta que origina aquesta pregunta, el Govern de 
la Generalitat considera que amb aquesta decisió de la AEAT es generen situacions 
complexes que afecten persones i famílies vulnerables, i reitera que correspon al 
Govern de l’Estat dur a terme les modificacions procedimentals i legislatives corres-
ponents perquè aquestes situacions no es produeixin, ateses les seves competències 
en la regulació del marc tributari general i específicament dels ajuts, prestacions, 
subvencions i altres ingressos provinents d’administracions públiques que poden ser 
embargables en el marc de processos d’inspecció iniciats pel Ministerio de Hacien-
da a través de la AEAT.

Pel que fa «a altres ajuts o prestacions, independentment del Departament que 
les gestioni, a les quals s’està aplicant un embargament» sobre els quals es pregunta, 
informem que aquesta sol·licitud d’informació s’hauria de trametre a l’AEAT, que 
hauria de respondre d’acord amb la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen gobierno i la Llei 19/2014, del 29 de de-
sembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Per altra banda i segons la informació facilitada pel Departament de Vicepresi-
dència, i d’Economia i Hisenda, pel que fa a les actuacions de recaptació executiva 
de l’Agència Tributària de Catalunya, aquesta no ha emès ni emet directament dili-
gències d’embargament de subvencions i ajudes adreçades específicament a depar-
taments de la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, i de forma indirecta, es podria produir l’embargament de diners 
provinents d’aquests ajuts amb ocasió de l’embargament dels comptes bancaris, si 
es dona la situació que el saldo del compte que l’entitat financera trava, prové, en 
tot o en part, de l’ajut percebut. En aquesta situació, l’Agencia Tributària de Cata-
lunya, prèvia sol·licitud per l’interessat, procedeix a l’aixecament o devolució de les 
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quantitats embargades si concorren els motius que preveu la Llei general tributària 
i normativa de desenvolupament.

Així, l’article 170.3 de la dita Llei estableix que: «3.Contra la diligència d’embar-
gament només són admissibles els motius d’oposició següents:

a) Extinció del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
b) Falta de notificació de la provisió de constrenyiment.
c) Incompliment de les normes reguladores de l’embargament que conté aquesta 

Llei.
d) Suspensió del procediment de recaptació.»
Pel que fa al motiu «c) Incompliment de les normes reguladores de l’embarga-

ment que conté aquesta Llei», cal fer esment a la norma que la mateixa Llei general 
tributària preveu en l’apartat 5è de l’article 169: «5. No s’han d’embargar els béns o 
drets declarats inembargables per les lleis...».

L’article 171.3 de la Llei general tributària, en relació amb l’embargament de 
comptes corrents en què s’efectuï habitualment l’abonament de sous, salaris i pen-
sions, preveu que «quan en el compte afectat per l’embargament s’efectuï habitual-
ment l’abonament de sous, salaris o pensions, s’han de respectar les limitacions que 
estableix la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, mitjançant la seva 
aplicació sobre l’import que s’hagi de considerar sou, salari o pensió del deutor (...) 
a aquests efectes, es considera sou, salari o pensió l’import ingressat en l’esmentat 
compte per aquest concepte el mes en què es practiqui l’embargament o, si manca, 
el mes anterior».

En conclusió, l’Agencia Tributària de Catalunya en l’actualitat no dicta diligèn-
cies d’embargament de cap mena d’ajut o prestació, i, si es produeix indirectament 
el seu embargament amb ocasió de l’embargament dels comptes bancaris, n’ordena 
l’aixecament de la trava o devolució de les quantitats embargades d’acord amb els 
límits que estableix la normativa tributària, la Llei d’enjudiciament civil i la norma-
tiva reguladora de l’ajut.

Pel que fa a la informació facilitada pel Departament d’Educació, s’informa que 
en els darrers cursos els consells comarcals han anat comunicant incidències que 
han tingut, pel que fa a tramitacions d’embargaments per part de l’AEAT, en relació 
als ajuts de menjador escolar que concedeixen.

No obstant això, per part dels Consells, un cop reben les corresponents notifica-
cions d’embargament procedeixen a comunicar la naturalesa de l’ajut i amb caràcter 
general l’AEAT recondueix la situació. Per tal d’esmenar aquesta situació s’ha reco-
manat als consells comarcals que s’imputi aquest ajut al sol·licitant, motiu pel qual 
no s’hauria de produir aquestes situacions.

Així mateix, mitjançant el Reial decret llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures 
urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques i altres mesures de caràcter econòmic (BOE núm. 
165 de data 11.07.2015), s’estableix la inembargabilitat de determinades prestacions 
i ajudes públiques, entre les quals es trobarien els ajuts de menjador escolar.

Barcelona, 21 de desembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que ha 
rebut del programa Veca el 2018
314-02510/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-02510/12, conjuntament amb les de número de tramitació 314-02511/12, 314-
02512/12, 314-02513/12 i 314-02514/12.

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

Us faig saber que el programa VECA (Vacaciones escolares, continuar aprendi-
endo) és un programa impulsat pel Govern espanyol aquest proppassat estiu amb la 
voluntat que tingui continuïtat segons van explicar les autoritats competents. Amb 
tot, l’anunci precipitat de la posta en marxa d’aquest –fet durant el mes de juliol 
d’enguany– a partir de l’arribada del nou Govern del president Pedro Sanchez i ar-
ran de la creació de la figura del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza 
infantil, no ha permès poder concretar a fons les possibilitats reals del mateix i cal-
drà valorar en properes accions com es pot articular millor.

D’aquesta manera, segons l’anunci que es va fer des de la Presidència del Govern 
espanyol, el programa havia de comptar amb la distribució de 10,5 milions d’euros 
que es repartirien entre les Comunitats Autònomes (CCAA) per fer possible els ob-
jectius del programa per a lluitar contra la pobresa infantil. Fou a la reunió del Con-
sejo Territorial de Servicios sociales del mes de juliol d’enguany que es va explicar 
que la distribució dels fons es faria amb els criteris habituals del Plan Concertado de 
Servicios sociales, el qual determina un% de recursos a cada CCAA. Els recursos 
destinats a Catalunya arribaren als 600.000 euros.

S’ha de tenir en compte però, que l’anunci es feu a finals del mes de juliol de 
2018 i els recursos destinats al programa VECA s’han destinat, bàsicament, a finan-
çar accions que des del Departament de Treball, Afers socials i Famílies fa temps 
que tenim en marxa perquè, llavors, no hi havia temps material possible per a pre-
sentar cap altre actuació a causa de la celeritat dels terminis que s’imposaren en 
aquesta convocatòria.

Com que la proposta del programa anunciat permetia diverses accions d’apli-
cació pràctica, des de la Direcció General de Joventut (DGJ) es presentaren dues 
actuacions, ja vigents, que responien a l’objectiu de promoure la participació dels 
infants i adolescents en risc i situació d’exclusió social en diverses activitats d’oci i 
d’educació en el temps lliure i oferir manutenció si ho necessitaven. Aquest progra-
ma es basava en dues línies d’actuació:

– Finançament de beques per incloure infants i adolescents en situació de vulne-
rabilitat en activitats organitzades per la pròpia administració durant el període de 
vacances escolars d’estiu.

– La subvenció a les principals federacions i moviments d’entitats d’educació en 
els temps lliure perquè incloguessin infants i adolescents en situació de vulnerabili-
tat a les activitats que portessin a terme durant l’estiu i tot l’any.

La primera línia d’actuació s’ha desenvolupat en el marc del programa Estiu és 
teu; el programa de colònies d’estiu organitzat per l’Agència catalana de la Joventut 
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(ACJ) mitjançant la seva xarxa d’albergs socials (Xanascat). Així l’Estiu és teu du-
rant l’any 2018 ha tingut un bossa de beques per finançar la participació d’infants i 
adolescents de famílies en situació de vulnerabilitat social. Mitjançant aquestes be-
ques, atorgades amb informe previ dels serveis socials de les administracions locals, 
els beneficiaris gaudeixen d’una bonificació que oscil·la entre el 65% i el 100% del 
preu de la inscripció a les colònies.

Pel que fa a la segona línia d’actuació cal dir que s’ha integrat dins la Convoca-
tòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per entitats (COSPE) del De-
partament de Treball, Afer socials i Famílies. Es tracta, bàsicament, del Programa 
per la participació en igualtat de condicions a les activitats d’educació en el temps 
lliure destinat a subvencionar a les federacions perquè les seves entitats incorporin 
activitats a infants i adolescents de famílies en situació de vulnerabilitat social. Fem 
saber, però, que dins de les bases d’aquestes subvencions ja s’estableixen els criteris 
que han de complir els infants becats i la documentació oficial justificativa que han 
de presentar, per cada cas, a la DGJ.

Barcelona, 3 de desembre de 2018
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries 
del programa Veca del 2018
314-02511/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02510/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’execució 
de les accions relatives al programa Veca el 2018
314-02512/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02510/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
beneficiats pel programa Veca
314-02513/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02510/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes duts a 
terme amb les subvencions rebudes del programa Veca
314-02514/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02510/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a 
impulsar l’exposició «55 urnes per la llibertat»
314-02515/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, es dona resposta a les iniciatives més amunt indicades de manera conjunta, 
atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a infor-
macions estretament relacionades.

La raó objectiva que ha dut al Departament de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya a impulsar i exhibir l’exposició «55 Urnes per la llibertat» és per una mo-
tivació artística, amb la finalitat de donar conèixer una iniciativa que s’ha materia-
litzat per la suma de voluntats d’artistes. Aquest projecte ha estat possible gràcies a 
la col·laboració desinteressada d’autors, artistes, dissenyadors, fotògrafs, traductors, 
empreses i tots els professionals que han posat el seu talent, coneixements i treball 
per aconseguir tirar endavant la iniciativa.

Les urnes són el punt de partida de la mostra, promoguda i organitzada pel 
Comitè de Solidaritat de Catalunya Nord i comissariada per Fina Duran i Esteve 
Sabeny. L’entitat va donar cinquanta-cinc urnes del referèndum a cinquanta-cinc 
artistes, que les han convertides en obres d’art per a reivindicar la llibertat. Partint 
d’aquest mateix material comú, l’urna del primer d’octubre, cada artista ha volgut 
plasmar la seva visió sobre què va significar aquell dia. Tots ells han mostrat el seu 
compromís al dret a la democràcia i a la llibertat de decidir i han cedit el seu treball 
a la Caixa de solidaritat. Cinquanta-cinc artistes de renom (catalans i de la Catalu-
nya Nord) expressen plàsticament allò que la ciutadania va viure el dia 1-O i que els 
porta a plasmar-ho sobre una urna, ara ja icònica.

Una mostra en què els contenidors de plàstic protagonistes de l’1-O es transfor-
men en creacions artístiques per fer reflexionar el visitant sobre la cita electoral.

Des del Departament de Cultura els hem acollit a l’espai del Claustre de l’Arts 
Santa Mònica per donar visibilitat a l’exposició. Atès que la missió d’aquest centre 
és de funcionar com un aparador de la cultura i de les arts, així com de potenciar la 
creació contemporània, sobretot la catalana, va creure adient presentar l’esmentada 
mostra dins del programa d’activitats.

Aquesta exposició va néixer amb una voluntat d’itineració per tal que tingui un 
recorregut el més extens possible: primer es va presentar a l’església de Saint Jean 
Baptiste de Beguinage de Brussel·les i després a la Maison de la Catalanité de Per-
pinyà. A Barcelona es pot veure a l’Arts Santa Mònica des de l’1 d’octubre fins al 
25 de novembre i després està previst que segueixi un trajecte ampli per diverses 
ciutats catalanes.
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Pel que fa a la despesa de l’exposició, s’ha reduït al màxim per tal que els cos-
tos siguin els bàsics i els indispensables. L’import de totes les partides ha estat molt 
inferior a altres exposicions de les mateixes característiques que s’han presentat a 
l’Arts Santa Mònica.

Cal tenir en compte que no s’ha assumit cap despesa de producció i que les par-
tides són les estrictament relacionades amb el muntatge, presentació i comunicació. 
Les partides desglossades són les següents:

– Comissariat: 2.000 euros.
– Disseny exposició: 1.500 euros.
– Disseny gràfic (opuscle i banderola): 2.000 euros.
– Muntatge i desmuntatge: 7.658,81 euros.
– Senyalística, banderoles i documentació: 2.227,75.
– Opuscle i postal: 4.053,78 euros.
– Activitats complementàries: 6.576 euros.
– Servei atenció visites guiades: 2.728,55 euros.

Barcelona, 18 de desembre de 2018
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de 
l’exposició «55 urnes per la llibertat»
314-02516/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02515/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
desviar el trànsit de la carretera B-500 fora del centre urbà de Sant 
Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)
314-02517/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02517/12 us in-
formo del següent:

El Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat, ha impulsat la realització d’encaixos a nivell de planejament de recorreguts 
alternatius al traçat existent de la B-500 dins del terme de Sant Fost de Campsente-
lles, per tal que a partir de l’anterior, es puguin determinar les opcions més viables 
per desviar el trànsit de l’actual carretera B-500 fora del centre urbà de Sant Fost de 
Campsentelles.

Així doncs, considerem que cal prioritzar a curt termini una actuació global de mi-
llora de la travessera de la carretera B-500 al seu pas per Sant Fost de Campsentelles.

Per aquesta millora caldrà desenvolupar determinades actuacions a càrrec del 
Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, que gestiona la B-500, mentre que 
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d’altres hauran de ser executades a càrrec de l’Ajuntament, d’acord amb les seves 
competències i els compromisos establerts.

Pel que fa a les actuacions de pacificació de la travessera que cal desenvolupar 
són les següents:

– A càrrec del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona caldrà amb reforç de 
la senyalització vertical (implantant algunes senyals noves o afegint plaques comple-
mentàries), modificar la limitació de la velocitat de 50 km/h a 40 km/h, col·locació 
de senyals d’inici i final de travessera, pintat d’un zebrat central en el tram de 700 
metres del PK10,1 al 10,7 tram on la secció és més ampla i que coincideix amb el 
pas vianants pel cementiri. Finalment, caldrà eliminar tots els trams d’avançaments.

– Entenem que l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles ha de desplaçar els 
senyals informatius dels passos de vianants, també ha de fer els treballs a l’arbrat 
per tal que no es limiti la visibilitat dels senyals, i hauria de procedir a la possible 
instal·lació d’un semàfor a la zona del carrer Severo Ochoa.

Finalment, i pel que fa a la possible variant de la B-500 al seu pas per Sant Fost 
de Campsentelles, entenem que aquesta seria la que està definida a l’estudi de la 
nova carretera de la Conreria, que en realitat preveu un traçat alternatiu amb un cor-
redor de pas diferent per al conjunt de la carretera B-500 des de Badalona a Mollet 
del Vallès.

En tot cas, atès l’elevat cost de la solució prevista, es considera adient procedir a 
curt termini a fer un encaix de traçat, a nivell de planejament, d’una possible variant 
de la carretera B-500, al seu pas pel nucli urbà de Sant Fost de Campsentelles, que 
consideri diferents alternatives per aquesta via.

Barcelona, 21 de desembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del 
Pla general metropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció 
pública al sòl urbà de Barcelona
314-02527/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
02527/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02528/12 a 314-02533/12.

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

La Subcomissió d’urbanisme del municipi de Barcelona, en sessió celebrada el 
5 de desembre de 2018, ha aprovat definitivament l’expedient per unanimitat, amb 
prescripcions que s’incorporen d’ofici.

Actualment, el Govern no té previst estendre aquestes mesures a altres parts del 
territori.

Barcelona, 21 de desembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació 
de l’expedient de modificació del Pla general metropolità per a 
l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà de Barcelona
314-02528/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02527/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
resolució de l’expedient de modificació del Pla general metropolità 
per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà de 
Barcelona
314-02529/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02527/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació 
del Pla general metropolità per a la declaració d’àrea de tanteig i 
retracte a Barcelona i la definició dels terminis d’edificació
314-02530/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02527/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació 
de l’expedient de modificació del Pla general metropolità per a la 
declaració d’àrea de tanteig i retracte a Barcelona i la definició dels 
terminis d’edificació
314-02531/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02527/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
resolució de l’expedient de modificació del Pla general metropolità 
per a la declaració d’àrea de tanteig i retracte a Barcelona i la 
definició dels terminis d’edificació
314-02532/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02527/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’estendre les mesures per a l’obtenció d’habitatge de protecció 
pública al sòl urbà i per a la declaració d’àrea de tanteig i retracte i 
la definició dels terminis d’edificació
314-02533/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02527/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de 
l’amiant d’edificis i instal·lacions
314-02534/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-02534/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02535/12 i 314-
02536/12.

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

Si bé l’ús, la producció i la comercialització de l’amiant estan prohibits des del 
2002, això no afecta als materials que ja estaven instal·lats. Aquests seguiran per-
mesos fins el final de la seva vida útil o la seva eliminació, sempre que estiguin en 
bon estat i no presentin risc d’alliberament de pols a l’ambient. Aquests materials 
únicament són perillosos si es trenquen o es desgasten, alliberant la pols d’amiant 
a l’entorn.

L’amiant està considerat com a residu especial (perillós) segons el catàleg de resi-
dus (CER), s’ha de recollir separat de la resta dels materials i s’ha d’embalar i eti-
quetar. Els residus s’han de dipositar en abocadors autoritzats que estiguin inclosos 
al Registre de Gestors de Residus de Catalunya.
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El Reial Decret 396/2006 de 31 de març estableix les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. Les empre-
ses que realitzen treballs amb risc d’exposició estan obligades a inscriure’s al «Re-
gistro de empresas con riesgo por amianto (RERA)», que a Catalunya gestionen els 
Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Ge-
neralitat de Catalunya. També han de presentar un pla de treball abans de realitzar 
qualsevol obra que impliqui la seva manipulació. Les obres menors realitzades per 
particulars o autònoms no estan obligades a estar inscrites, però el titulars d’aques-
tes obres han d’obtenir l’autorització corresponent.

Al web del Departament de Treball, Afers Socials i Família es poden consultar 
les diferents actuacions i protocols a tenir en compte en cas d’identificar materials 
amb amiant:

– Què cal fer davant la presència d’amiant?
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_

treball/mesures_per_risc/amiant/que_cal_fer_i_com_bones_practique/que_cal_fer/
– Bones pràctiques: pla de treball
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condi-

cions_treball/mesures_per_risc/amiant/que_cal_fer_i_com_bones_practique/bo-
nes_practiques_pla_de_treball/index.html

– Accions de promoció
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condi-

cions_treball/mesures_per_risc/amiant/que_fa_el_d_t/accions_de_promocio/
– Accions d’investigació
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condi-

cions_treball/mesures_per_risc/amiant/que_fa_el_d_t/accions_d_investigacio/
Per altra banda, el Govern mitjançant l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) 

té previst obrir una convocatòria d’ajuts per a la gestió dels residus de materials d’aï-
llament i de la construcció que continguin amiant.

Aquesta convocatòria està prevista per a l’any vinent i, tot i que no hi ha encara 
determinat l’import, aquest s’aplicarà a la partida pressupostària provinent del Fons 
de gestió de residus de la construcció. L’assignació pressupostària d’aquesta convo-
catòria podrà ser objecte d’ampliació d’acord amb la normativa aplicable i segons la 
disponibilitat pressupostària.

Està previst que puguin ser beneficiaris d’aquests ajuts els propietaris de béns 
immobles, les comunitats de veïns en les quals l’edificació contingui elements 
d’amiant, així com les Administracions Publiques i les empreses posseïdores de 
residus que tinguin elements d’amiant procedents de la construcció i que efectuïn els 
treballs mitjançant les empreses inscrites al RERA (Registre d’empreses amb risc 
d’amiant) sempre i quan els residus d’amiant siguin gestionats amb les empreses ins-
crites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC) 
pel tractament de residus d’amiant.

L’objecte subvencionable seran les tasques de retirada, el cost del transport 
d’aquests residus i el cost que té el gestor autoritzat per al tractament d’aquests residus.

Barcelona, 21 de desembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/amiant/que_cal_fer_i_com_bones_practique/que_cal_fer/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/amiant/que_cal_fer_i_com_bones_practique/que_cal_fer/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/amiant/que_cal_fer_i_com_bones_practique/bones_practiques_pla_de_treball/index.html
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/amiant/que_cal_fer_i_com_bones_practique/bones_practiques_pla_de_treball/index.html
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/amiant/que_cal_fer_i_com_bones_practique/bones_practiques_pla_de_treball/index.html
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/amiant/que_fa_el_d_t/accions_de_promocio/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/amiant/que_fa_el_d_t/accions_de_promocio/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/amiant/que_fa_el_d_t/accions_d_investigacio/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/amiant/que_fa_el_d_t/accions_d_investigacio/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a 
retirar l’amiant d’edificis i instal·lacions
314-02535/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02534/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als 
ajuntaments per a la retirada de l’amiant d’edificis i instal·lacions
314-02536/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02534/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús partidista dels 
comptes oficials d’organismes que depenen de la Generalitat
314-02538/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-02538/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02539/12 a 314-
02542/12.

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

El passat dia 13 d’octubre es va celebrar l’esdeveniment «Cims per la Lliber-
tat», organitzat per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). En 
aquest esdeveniment es va realitzar de forma simultània una ascensió a 18 cims de 
diferents llocs de Catalunya (inclosos dos cims del Pirineu francès de la Catalunya 
Nord).

Per garantir la coordinació de la resposta en cas d’emergència que sobrepassés la 
capacitat de l’organització en aquest esdeveniment, des del Centre de Coordinació 
Operativa d’Emergències de Catalunya (CECAT) es va preveure un dispositiu de 
seguiment preventiu amb la participació dels diferents serveis d’emergència i l’orga-
nització de l’esdeveniment.

En aquest sentit i segons la informació dels organitzadors:
– L’esdeveniment ja tenia totes les inscripcions exhaurides i en un principi esta-

va previst que participessin un total de 8.000 persones repartides entre els diferents 
cims. Cada cim tindria un mínim de 500 participants més el personal de l’organit-
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zació (unes 50 persones aproximadament). Tots els inscrits disposaven d’una assegu-
rança d’accidents (RACC) i la FEEC proporcionava la cobertura de la seva assegu-
rança de responsabilitat civil. Els participants disposaven d’un dorsal i una polsera 
que els identificaria com a participants en l’esdeveniment.

– L’organització va especificar que no es tractava d’un esdeveniment esportiu 
professional sinó que es tractava d’un esdeveniment participatiu voluntari on es pro-
porcionava una organització logística als participants.

– En tractar-se d’un acte al medi natural, van deixar clar que no podien realitzar 
un control i limitació de la participació o de l’aforament, amb la qual cosa es pre-
veia que s’hi podrien afegir persones no inscrites formalment i que podria coincidir 
amb persones que realitzessin activitats de muntanya en les mateixes rutes de l’es-
deveniment.

– Cada cim comptava amb una o diverses associacions que es feien càrrec de 
l’organització, la logística i l’acompanyament dels participants i disposaven també 
de personal d’emergències que hi participava de forma voluntària.

– L’esdeveniment no comptava amb serveis preventius sanitaris contractats, no-
més disposava del personal voluntari anteriorment explicat.

– L’organització ja tenia identificats els punts crítics on podien tenir problemes 
de circulació doncs ja s’hi solen produir habitualment. Els cims que creien que po-
drien ser més conflictius en relació a la circulació i els accessos eren:

• Les Agudes (Montseny)
• El Matagalls (Montseny)
• La Mola (Sant Llorenç de Munt, Terrassa)
• El Montgrí (Baix Empordà)
• Puigsacalm (la Garrotxa)
• Pedraforca (Gósol)
• Gallina Pelada (Serra d’Ensija, Saldes, pista única d’accés)
– Els organitzadors estaven en contacte amb el Servei Meteorològic de Catalu-

nya per tal de rebre la previsió del temps amb antelació. En cas que la previsió fes 
inviable l’ascensió al cim, s’anul·laria i ja tenien previst un lloc proper per fer la con-
centració dels participants.

Per tant, a la vista del gran nombre de participants inscrits i amb la previsió que 
es poguessin afegir moltes més persones sense haver-se inscrit i així va ser, per la 
seguretat dels participants, i com qualsevol altra activitat que impliqui una gran con-
centració de persones, es va muntar un centre de coordinació pel seguiment d’aques-
ta iniciativa al CECAT, on tots els operatius tenen preparades les seves posicions 
respectives de treball i es poden habilitar posicions per a l’organització.

En relació a la informació dels comptes oficials de twitter de @meteocat, @
emergenciescat i @agentsruralscat, en cap cas es va fer un ús polític o partidista ni 
cap campanya publicitària ni de propaganda.

Pel que fa al compte oficial de twitter del Servei Meteorològic de Catalunya 
(SMC), es va limitar a informar de la previsió meteorològica per a esdeveniments 
multitudinaris que poden comportar un grau de perill per a la població en segons 
quines condicions meteorològiques com es fa cada setmana amb totes les activitats 
que organitza la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), i amb la 
qual el SMC hi té un conveni subscrit. També s’informa a través del portal www.
meteomuntanya.cat, que es gestiona conjuntament amb la FEEC

En aquest sentit, la informació que es va donar concretament per aquesta acti-
vitat és la mateixa que es dóna amb esdeveniments que comporten la presència de 
molta gent a la muntanya, com curses, proves, travesses, cims, etc.. (per exemple: 
Buff Epic Trail (Vall de Boí), Burriac Atac (el Corredor - Maresme), Trepitja Gar-
rotxa (Pirineu Oriental - Garrotxa) Cursa solidària, Cameta Coixa (Miravet - Serra 
de les Mallades). Aquestes curses compten amb un miler de persones inscrites apro-
ximadament i en el cas de cims per la llibertat n’eren molts més.

http://www.meteomuntanya.cat
http://www.meteomuntanya.cat
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Pel que fa al compte oficial de twitter del Cos d’Agents Rurals, no es va efectuar 
cap piulada a abans de la celebració de l’acte, ni es va difondre cap missatge ine-
quívocament de suport a aquesta iniciativa, únicament es va efectuar una piulada en 
data 13 d’octubre per informar que el Cos d’Agents Rurals va estar present en aquest 
acte, a l’igual que es fa en qualsevol altra operativa específica que despleguen o par-
ticipen, en l’exercici de les competències de vigilància, control, inspecció i seguretat 
del medi natural, que s’exerceix. No podem oblidar que es va tractar d’un esdeveni-
ment, que concentrava un gran nombre de persones en diferents cims que es troben 
enmig del medi natural i, alguns d’ells, en zones d’especial protecció, per la qual 
cosa era absolutament necessari reforçar la presència de dotacions del Cos d’Agents 
Rurals en aquestes ubicacions

Pel que fa al compte oficial de twitter de Protecció Civil, es van donar consells 
de seguretat, com es fa en activitats multitudinàries, consells com no participar si 
no es tenia experiència en les activitats de muntanya.

Per altra banda, la coordinació amb els serveis d’emergència francesos va consis-
tir en preveure que, en cas que els organitzadors de l’activitat en qüestió informessin 
al dispositiu de coordinació previst per la Generalitat d’una situació de risc rellevant 
o emergència als cims Carlit o Canigó ubicats a territori francès, des d’aquest dispo-
sitiu de coordinació es facilitaria la informació als serveis d’emergència francesos, 
seguint els canals habituals en aquests casos.

Barcelona, 21 de desembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de 
mantenir i fer respectar la neutralitat política dels organismes oficials 
que depenen de la Generalitat
314-02539/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02538/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya 
publicitària de la iniciativa Cims per la Llibertat per mitjà dels 
comptes oficials d’organismes que depenen de la Generalitat
314-02540/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02538/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes pel que fa a l’ús partidista dels comptes oficials 
d’organismes que depenen de la Generalitat
314-02541/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02538/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb 
els serveis d’emergències francesos per la iniciativa Cims per la 
Llibertat
314-02542/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02538/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no pagarà a l’octubre l’avançament dels ajuts de la política 
agrària comuna del primer pilar
314-02550/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02550/12, 314-
02551/12, 314-02552/12, 314-02553/12, 314-02554/12 i 314-02555/12 us informo del 
següent: 

En resposta a la pregunta 314-02550/12, el Govern no va pagar el passat mes 
d’octubre l’avançament dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC), ja que la 
totalitat dels controls necessaris d’acord amb la normativa no havien finalitzat. És 
per aquesta raó que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP), el passat 9 d’octubre, va acordar amb les organitzacions que formen part 
de la taula agrària: Unió de Pagesos (UP), Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya (FCAC) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), el paga-
ment del màxim permès dels ajuts de la PAC del 2018 a la primera setmana de de-
sembre.

L’import total dels ajuts desacoblats (pagament bàsic, pagament per a pràctiques 
agrícoles pel clima i el medi ambient, complement de joves i règim simplificat per a 
petits agricultors) representen uns 223 milions d’euros, que es distribuiran a més de 
42.000 pagesos de Catalunya.

D’acord amb la normativa, respecte als ajuts directes de la PAC, es permet una 
bestreta a partir del 16 d’octubre de l’any de la sol·licitud (prèvia petició a la Comis-
sió Europea). Al 2018 un màxim del 50%). El passat 3 de desembre el DARP va rea-
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litzar el primer pagament dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) 
2018 a 40.221 beneficiaris per valor de 218.304.368 euros, corresponents als ajuts de 
pagament bàsic, pagament del greening, complement de joves, i els ajuts del règim 
de petits agricultors. Amb aquest pagament els beneficiaris hauran rebut el 95% de 
l’import dels ajuts directes desconnectats de la PAC, corresponents a 2018, i el 100% 
en el cas del règim de petits agricultors. El 5% restant es liquidarà durant el primer 
semestre del 2019, un cop es verifiqui els límits pressupostaris, si s’escau.

Pel que fa a la pregunta 314-02551/12, el Govern considera que l’acord sustentat 
entre les organitzacions que formen part de la taula agrària: UP, FCAC i JARC, el 
passat 9 d’octubre és globalment positiu pel sector, ja que els beneficiaris del paga-
ment bàsic, el pagament per a pràctiques agrícoles pel clima i el medi ambient, el 
complement de joves i el règim de petits agricultors, cobraran 15 dies abans respecte 
els anys anteriors el 95% de l’import d’aquests ajuts, que correspon al percentatge 
màxim permès per la normativa comunitària.

Contestant a la qüestió 314-02552/12, el nombre d’explotacions que poden ser 
beneficiaries dels ajuts desacoblats (pagament bàsic, pagament per a pràctiques agrí-
coles pel clima i el medi ambient, complement de joves i del règim de petits agri-
cultors) s’estima en unes 42.000 explotacions. El 50% de l’import total s’estima en 
uns 115 M€.

En relació amb la pregunta 314-02553/12, el Govern no en preveu aplicar. El 
Govern considera que l’acord sustentat entre les organitzacions que formen part de 
la taula agrària: UP, FCAC i JARC, el passat 9 d’octubre és globalment positiu pel 
sector, ja que els seus beneficiaris, cobraran 15 dies abans respecte els anys anteriors 
el 95% de l’import d’aquests ajuts, que correspon al percentatge màxim permès per 
la normativa comunitària.

Pel que fa a la qüestió 314-02554/12, el Govern no en preveu aplicar. Com ja s’ha 
remarcat en les preguntes anteriors, el Govern considera que l’acord sustentat el pas-
sat 9 d’octubre és globalment positiu pel sector, ja que els seus beneficiaris, cobraran 
15 dies abans respecte els anys anteriors el 95% de l’import d’aquests ajuts, que cor-
respon al percentatge màxim permès per la normativa comunitària.

Finalment, en resposta a la pregunta 314-02555/12, el Govern no creu necessa-
ri convocar la taula agrària, ja que el percentatge i la data de pagaments d’aquests 
ajuts es va acordar prèviament amb les organitzacions que formen part de la taula 
agrària: UP, FCAC i JARC.

Barcelona, 21 de desembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perjudici 
econòmic i financer que comporta per al sector agrari el retard en el 
cobrament dels ajuts de la política agrària comuna
314-02551/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02550/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’explotacions que no rebran el 50% del primer pilar de la política 
agrària comuna previst per a l’octubre
314-02552/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02550/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de 
mesures excepcionals per a poder pagar l’avançament dels ajuts de 
la política agrària comuna abans del desembre
314-02553/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02550/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures 
extraordinàries per a compensar els problemes financers ocasionats 
pel retard en el cobrament de l’avançament dels ajuts de la política 
agrària comuna
314-02554/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02550/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de la 
taula sectorial per a donar explicacions a les organitzacions agràries
314-02555/12

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02550/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en la 
política de preus de les matrícules universitàries
314-02560/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25023 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02560/12 us in-
formo del següent:

La política de preus i beques aplicada al 2017-2018, recollida al Decret de preus, 
ha seguit fil per randa els acords vinculants del parlament, plasmat en les disposi-
cions finals de la LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans es-
tabliments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio-
tòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carbònic 
que establien, sobre els preus públics universitaris:

«1. El Govern ha de modificar durant l’any 2017 el decret pel qual es fixin els 
preus públics universitaris vigents per al curs 2017-18, en els termes següents:

a) Estendre el model de beques Equitat als màsters universitaris.
b) Aplicar una progressivitat més gran en els descomptes de cada tram de renda 

en els estudis de grau, amb reduccions de, com a mínim, el 30% sobre el preu to-
tal en els trams més baixos de renda, actuals trams 1 i 2.

2. S’han d’habilitar les partides necessàries per a compensar les universitats pú-
bliques per les possibles pèrdues d’ingressos derivades de l’aplicació d’aquesta dis-
posició, d’acord amb la normativa vigent.»

I així va ser traslladat als pressupostos, i així es va aplicar en el Decret de Preus 
per al curs 2017-2018 i s’ha mantingut per al curs actual.

El curs 2017-2018 els estudiants del llindar 1 i 2 en graus, van incrementar en un 
30% la rebaixa al 50% i al 40% que ja tenien fins ara sobre el preu de la matrícula.

Els estudiants dels trams 1 i 2 del model de tarifació social paguen el 20% i el 
30%, respectivament, del preu oficial més alt de la matrícula. Sobre el cost dels es-
tudis, paguen el 5% i el 7,5%.

La modificació amb l’extensió de la rebaixa del 30% als estudiants de les rendes 
més baixes i mig/baixes ha beneficiat a més de 6.500 estudiants dels trams 1 i 2 
d’Equitat en curs 2017-2018.

Per compensar a les universitats, tal i com establia l’acord del Parlament, l’any 
2017 es va avançar una bestreta provisional de 4 M€ en base a la previsió d’impac-
te de les noves beques, actualment s’està duent a terme la quantificació i liquidació 
definitiva. El mateix procediment s’aplica per l’any 2018.

El model de preus per renda és un model d’equitat, no d’igualtat. No es tracta 
igual als que no són iguals des d’un punt de vista de renda disponible. Aquest mo-
del d’equitat, sens dubte el més avançat de l’estat permet per exemple que per a una 
família de classe mitjana (una família de renda moderada de 4 membres que guanyi 
nets menys de 42.500 € anuals; uns 60.000 € bruts anuals) estudiar el curs 2017-2018 
un grau dels més demandats, com és el grau d’Administració i Direcció d’Empres 
(ADE), sigui a Catalunya, un 65% més econòmic que a Madrid.

Amb tot, en la preparació del pressupost del 2019, el Departament d’Empresa 
i Coneixement ha incorporat, entre d’altres, la prioritat de seguir avançant en la 
reducció efectiva dels preus de les matrícules universitàries. La forma concreta i 
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l’extensió d’aquesta nova reducció depenen de l’aprovació final d’aquest pressu-
post 2019.

Barcelona, 11 de desembre de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
l’acord parlamentari que exigeix una rebaixa del 30% en el preu de 
les matrícules universitàries
314-02561/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02561/12 us in-
formo del següent:

En referència al preu de les matricules, el Govern està compromès en garantir 
l’equitat tant en l’accés com en la tria dels estudis universitaris. Per tant, la política 
social i de justícia d’esforç en el finançament del cost del servei universitari basada 
en uns preus per renda es mantindrà fins que els ingressos de la Generalitat de Ca-
talunya puguin garantir un finançament basal prou alt a les universitats per rebaixar 
significativament els ingressos per matrícula. Uns ingressos de la Generalitat que es 
troben fortament limitats tant per dèficit fiscal com pel frau fiscal gairebé estructu-
rals que pateix la nostra economia.

Igualment, el Govern, seguint el mandat del Parlament, va iniciar un camí de 
reducció progressiva del preu de les primeres matrícules universitàries que el curs 
2017-18 va afegir una reducció addicional del 30% pels dos primers trams de renda 
i l’aplicació als màsters habilitants, mostrant la direcció de la política referent als 
preus de les matrícules universitàries. Camí i direcció que, sempre que hi hagi un 
nou pressupost 2019 de la Generalitat de Catalunya que ho permeti, tant el Depar-
tament d’Empresa i Coneixement com la Secretaria d’Universitats i Recerca han 
deixat clara públicament la prioritat i compromís d’avançar per aquest camí dedi-
cant els majors recursos pressupostaris, una vegada cobertes les despeses addicio-
nals compromeses, tant a compensar a les universitats les possibles reduccions de 
preus, sempre fent èmfasi primer en les rendes més vulnerables i en l’equitat de la 
tria d’estudis, com en la millora de l’atracció de talent jove per assegurar el relleu 
generacional.

Per tant, es manté fermament la política universitària referent als preus de prime-
ra matrícula de avançar que cap a preus universitaris més baixos, en el benentès que 
tota rebaixa de preus caldria una compensació de finançament públic per a que les 
universitats no perdin ingressos, dins d’un model de preus públics equitatius, man-
tenint els nivells de qualitat i competitivitat del nostre sistema universitari assolits.

Igualment dins del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, contemplat 
en el Pla de Govern aprovat a finals de setembre d’aquest anys, i que s’espera que es-
tigui en marxa properament, existirà un debat i consens per determinar el nivell fu-
tur de preus públics cap al qual avançar inexorablement i progressivament cada curs 
acadèmic en funció de les disponibilitats pressupostàries i totes les necessitats prio-
ritàries de les universitats no cobertes actualment. Hi ha el compromís d’assegurar 
un finançament basal per a les missions universitàries, ajudar al relleu generacional 
del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis de les uni-
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versitats públiques catalanes, de col·laborar en el finançament de les infraestructures 
universitàries i el seu manteniment, que comportaran recursos també addicionals i 
no solament per reducció de taxes, on la beca Equitat garanteix l’equitat en l’accés i 
el preu de la matrícula, i que millorarà el seu impacte quan des de l’Estat es trans-
fereixi la competència en beques i ajuts a l’estudi universitari.

Barcelona, 11 de desembre de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la definició de grups 
de risc per a la campanya de vacunació contra la grip
314-02569/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-02569/12 a 
314-02574/12 us informo del següent:

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

Com cada any, el Departament de Salut revisa i actualitza els grups de risc sus-
ceptibles de vacunació contra la grip i elabora la Guia Tècnica per a la campanya 
de vacunació antigripal estacional amb la informació necessària per tal que els tre-
balladors de la salut tinguin la informació adient sobre la vacunació antigripal (in-
dicacions, grups de risc, vacunes disponibles, etc.). Es pot consultar el document a 
l’enllaç: http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Vacu-
nacio-antigripal/.

La definició dels grups de risc es realitza tenint en compte que encara que la grip 
és més freqüent en els infants i els joves, les estratègies de vacunació més comunes 
van adreçades a la població a la qual la grip ocasiona més complicacions i letalitat, 
que són les persones d’edat avançada i les que tenen determinades patologies crò-
niques.

La vacunació antigripal té com a objectiu reduir la mortalitat i morbiditat asso-
ciada a la grip i l’impacte de la malaltia en la comunitat. Per això, les estratègies de 
vacunació han d’anar adreçades fonamentalment a protegir les persones que tenen 
un risc més gran de presentar complicacions en cas de patir la grip, a les que poden 
transmetre la malaltia a altres que tenen un risc alt de complicacions i a aquelles 
que, per la seva ocupació, proporcionen serveis essencials a la comunitat. També es 
recomana la vacunació a persones amb exposició laboral a virus aviaris i porcins. 
Per aquest motiu, els grups de risc a vacunar són:

– Persones amb alt risc de complicacions:
• Persones de 60 anys i més.
• Pacients amb problemes de salut crònics i factors de risc.
• Dones embarassades.
– Persones que poden transmetre la grip a persones d’alt risc:
• Treballadors de centres sanitaris i sociosanitaris.
• Estudiants en pràctiques en centres sanitaris i/o socionanitaris.
• Contactes i cuidadors d’individus d’alt risc.

http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Vacunacio-antigripal/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Vacunacio-antigripal/
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– Persones que realitzen serveis essencials per a la comunitat:
• Policies, bombers, personal de protecció civil, etc.
• Persones que treballen en els serveis d’emergències sanitàries.
• Treballadors en institucions penitenciaries i d’altres centres d’internament per 

resolució judicial.
• Treballadors exposats al contacte amb porcs i aus.

La definició dels grups de risc s’estableix tenint en compte:
– Vacunes disponibles i indicacions.
– Evidència científica disponible.
– Recomanacions internacionals (Organització Mundial de la Salut (OMS).
– Recomanacions de vacunació de la Comissió de Salut Pública del Consell In-

terterritorial del Sistema Nacional de Salut (CSP-CISNS).
Quant a la previsió d’utilització de vacunes tetravalents en persones majors de 

seixanta-quatre anys, anualment, l’OMS recomana la composició que les vacunes 
contra la grip han de tenir. Les vacunes disponibles a Catalunya per aquesta cam-
panya 2018-2019, s’han adquirit tenint en compte les recomanacions de l’OMS i les 
recomanacions de la CSP-CISNS. Per aquesta temporada són:

– Vacunes trivalents fraccionades o de subunitats:
• 600.000 dosis de vacuna Chiroflu® de Seqirus. Vacuna antigripal d’antigen de 

superfície inactivat.
– Vacunes trivalents d’immunogenicitat reforçada:
• 600.000 dosis de vacuna Chiromas® de Seqirus. Vacuna antigripal d’antigen 

de superfície inactivat, amb adjuvant MF59C.
– Vacunes tetravalents fraccionades:
• 2.950 dosis de vacuna Fluarix tetra® de GSK de GlaxoSmithKline. Aquestes 

dosiss’utilitzaran hospitalàriament per a població de molt alt risc.
Amb relació a les accions previstes per a fomentar la vacunació antigripal entre 

els diferents grups de risc, incloent-hi els professionals sanitaris, l’estratègia comu-
nicativa del Departament de Salut s’adreça a tres perfils poblacionals (població en 
general, professionals sanitaris i mitjans de comunicació) amb objectius i accions 
diferenciades.

Aquesta estratègia té l’objectiu comú de mantenir les altes cobertures de vacu-
nació en la població de Catalunya, així com el manteniment de la confiança de la 
població i dels professionals en les vacunes. Els tres eixos d’aquesta estratègia són:

– Video-càpsules, espots i materials d’educació per a la salut a la població.
– Comunicació mitjançant notes i rodes de premsa als mitjans de comunicació, 

i a través d’ells a la població.
– Formació i Comunicació als professionals sanitaris, que són els que prescriuen 

i administren les vacunes als centres vacunals:
• Manuals i guies tècniques en relació a les vacunes que s’administren a Catalu-

nya, accessibles a través de l’apartat al lloc web del Canal Salut.
• Jornades d’actualització, organitzades a nivell central i territorial i també per 

Societats Científiques relacionades (AIFICC, CAMFIC, etc.).
• Cursos i seminaris de formació.
• Notes informatives en relació a canvis en la pautes d’administració.
Durant el mes de juny de 2018 es va presentar la nova edició del Manual de Va-

cunacions de Catalunya (5a edició). El qual es pot consultar a l’enllaç:
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacu-

nacions/00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf
El Manual de Vacunacions és una eina essencial per als professionals sanitaris, 

ja que recull totes les recomanacions de vacunació i l’evidència científica que les re-
colza. Per tant, és un element clau per a incentivar l’ús de les vacunes per part dels 
professionals sanitaris, inclosa la vacunació de la grip.

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf
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Aquesta i altra informació és accessible al lloc web del Canal salut (a l’apartat 
Vacunacions de Salut de la A-Z) i a l’apartat Vacunacions (Àmbits d’actuació/Pro-
moció i prevenció) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCat).

Com s’ha exposat amb anterioritat, anualment s’elabora la Guia Tècnica per a la 
campanya de vacunació antigripal estacional amb la informació necessària per tal 
que els treballadors de la salut disposin de l’assessorament òptim sobre la vacunació 
antigripal. Aquesta guia inclou els grups de risc als quals es recomana la vacuna, 
entre els quals es troba el dels treballadors de la salut, i se’ls hi ofereix la vacuna en 
els centres de salut de la xarxa pública. També disposa d’un apartat específic per a 
fomentar la importància de la vacunació antigripal en els treballadors de la salut.

Pel que fa a la campanya 2018/2019, el passat 18 d’octubre es va realitzar una 
roda de premsa per a presentar les principals actuacions, material i objectius per a 
la campanya, que són entre d’altres:

– Millorar la cobertura de vacunació en les persones de més de 60 anys (apro-
pant-se al 60%).

– Millorar la cobertura de en les persones amb problemes de salut crònics i amb 
condicions de risc.

– Fer un salt qualitatiu en la cobertura de la vacunació dels professionals sa-
nitaris.

– Continuar l’increment de la cobertura de vacunació en les dones embarassades.
L’augment de les cobertures de vacunació en els professionals sanitaris és un ob-

jectiu prioritari per al Departament de Salut i per aquest motiu es col·labora activa-
ment amb la Societat Catalana de Salut Laboral per a realitzar un seguiment de les 
cobertures vacunals en aquest col·lectiu professional.

Es col·labora amb les societats científiques d’atenció primària (CAMFIC i AI-
FICC) amb les que es subscriu anualment un conveni-subvenció que inclou entre 
d’altres aspectes de prevenció i promoció de la salut el foment de la vacunació.

També es col·labora amb la resta de societats científiques incloses al consell as-
sessor de vacunacions i amb les entitats proveïdores, per tal de fomentar la vacu-
nació, així com amb d’altres societats científiques i empresarials, com ara SEFAC 
i FEFAC.

El Consell Assessor de Vacunacions, incorpora entre els seus membres profes-
sionals de les societats científiques relacionades amb la vacunació per tal de consen-
suar conjuntament les recomanacions de vacunació a Catalunya. Aquest fet, és una 
estratègia clau per promocionar les activitats de vacunació entre tots els professio-
nals que pertanyen a aquestes societats científiques.

Per assolir els objectius de vacunació durant aquesta campanya 2018-2019, s’han 
realitzat diferents activitats:

– Compra i distribució de les vacunes: 1.202.950 dosis.
– Inici de la campanya: 22 d’octubre.
– Localització a tots els centres d’atenció primària i altres centres vacunals de 

forma programada i oportunista.
– Informació a la població pels canals habituals.
– Seguiment de la vacunació: cobertura vacunal, vigilància epidemiològica i ava-

luació.
Així mateix, s’estan duent a terme activitats especifiques com ara:
– Elaboració i difusió del material divulgatiu (cartells) per a ciutadans, professio-

nals sanitaris i dones embarassades:
• Cartell per a ciutadans: Grip? No! Vacuna’t. Disponible a l’enllaç: http://canal-

salut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_
z/g/grip/enllacos/115113_Cartell_vacuna_grip_VS.pdf

• Cartell per a professionals sanitaris: La protecció comença per tu. Grip? NO! 
Vacuna’t. Disponible a l’enllaç: http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/
aspcat/promocio_salut/vacunacions/06vacunacio-antigri

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/g/grip/enllacos/115113_Cartell_vacuna_grip_VS.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/g/grip/enllacos/115113_Cartell_vacuna_grip_VS.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/g/grip/enllacos/115113_Cartell_vacuna_grip_VS.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/06vacunacio-antigripal/info_vacunacio_grip_de_professionals_sanitaris/cartell_vacunacio_grip_professionals_sanitaris.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/06vacunacio-antigripal/info_vacunacio_grip_de_professionals_sanitaris/cartell_vacunacio_grip_professionals_sanitaris.pdf
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• Infografia: la vacunació de la grip en dones embarassades. Disponible a l’en-
llaç: http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/
vacunacions/monografic_campanya_grip_embarassades/diapos_destacats/Car-
tell-grip-embarassades.pdf

• Infografia: la vacunació de la grip en personal sanitari. Disponible a l’enllaç: 
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacu-
nacions/06vacunacio-antigripal/info_vacunacio_grip_de_professionals_sanita-
ris/1441_PSALUT_grip_professionals.pdf

El dia 11 d’octubre va tenir lloc una reunió del Consell Assessor de Vacunacions 
(CAV) en la qual es va tractar el consens per a la vacunació de grip en professionals 
sanitaris. En aquesta reunió, hi van participar els membres del CAV i van assistir 
diferents professionals relacionats amb la vacunació als professionals sanitaris i als 
col·legis professionals de medicina i infermeria. En aquesta reunió es va acordar:

– Revisar el document de consens dirigit als professionals «Els professionals sa-
nitaris davant la grip i la vacunació antigripal».

– Realitzar un document de consens adreçat a les direccions dels centres sa-
nitaris.

S’ha fet arribar a tots els centres sanitaris una carta conjuntament amb el Ser-
vei Català de la Salut (CatSalut) dirigida a les direccions dels centres sanitaris per 
tal de recordar la importància de la vacunació del personal, així com el document 
de consens elaborat conjuntament al CAV adreçat a tots els professionals sanitaris.

Es va dur a terme una reunió conjunta entre la Secretaria de Salut Pública i l’As-
sociació Catalana de Llevadores, la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia i 
l’Institut Català de la Salut (ICS) per establir estratègies de col·laboració per tal de 
promocionar la vacunació en les dones embarassades. Es va acordar realitzar una 
formació específica a les unitats d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), 
que actualment s’està revisant conjuntament.

L’ICS, durant aquesta campanya de vacunació està realitzant iniciatives de sen-
sibilització per als professionals sanitaris, que inclouen:

– Flash mob «Vine a vacunar-te al CAP».
– Vacunació de pacients d’alt risc que es visiten sobretot als hospitals: hospital de 

dia oncologia, hospital de dia de malalties infeccioses, hemodiàlisi, unitat de fibrosi 
quística i Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEMCAT).

– Difusió a mitjans locals.
– Vacunació a residències d’avis i casals de gent gran.
– Missatges de text adreçats a adults joves amb malalties cròniques.
– «V de vacuna’t». Dia de vacunació col·lectiva el 7 de novembre.
La principal mesura per evitar que els professionals sanitaris es contagiïn i con-

tagiïn la grip als malalts o a persones amb risc de complicacions és la consciencia-
ció de la importància de les mesures preventives disponibles, incloent-hi la vacuna-
ció contra la grip i les mesures higiènic-sanitàries.

Les mesures previstes, s’emmarquen en l’estratègia global de promoció de la 
vacunació entre els professionals sanitaris anteriorment exposades, amb la col·la-
boració d’organitzacions professionals, entitats proveïdores i societats científiques 
i empresarials.

Barcelona, 21 de desembre de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
Per delegació, (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC núm. 7717, de 

2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló

Fascicle tercer

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/monografic_campanya_grip_embarassades/diapos_destacats/Cartell-grip-embarassades.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/monografic_campanya_grip_embarassades/diapos_destacats/Cartell-grip-embarassades.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/monografic_campanya_grip_embarassades/diapos_destacats/Cartell-grip-embarassades.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/06vacunacio-antigripal/info_vacunacio_grip_de_professionals_sanitaris/1441_PSALUT_grip_professionals.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/06vacunacio-antigripal/info_vacunacio_grip_de_professionals_sanitaris/1441_PSALUT_grip_professionals.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/06vacunacio-antigripal/info_vacunacio_grip_de_professionals_sanitaris/1441_PSALUT_grip_professionals.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
servir vacunes tetravalents contra la grip per a les persones majors 
de seixanta-quatre anys
314-02570/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02569/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a fomentar la vacunació antigripal entre els diferents 
grups de risc
314-02571/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02569/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar la vacunació contra la grip entre els professionals 
sanitaris
314-02572/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02569/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a evitar que els professionals sanitaris contagiïn la grip 
als malalts o a les persones amb risc de complicacions
314-02573/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02569/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a protegir de la grip els professionals sanitaris
314-02574/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02569/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de les 
instal·lacions d’una escola per a commemorar el referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
314-02586/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02586/12 314-
02587/12, 314-02588/12, 314-02589/12, 314-02590/12, 314-02591/12, 314-02592/12, 
314-02593/12, 314-02594/12 i 314-02595/12 us informo del següent:

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

Les accions exposades en aquestes iniciatives parlamentàries van tenir lloc fora 
de l’horari escolar i no van afectar a cap activitat escolar.

El sistema educatiu de Catalunya exerceix les funcions que li son pròpies amb 
estricta neutralitat política i exclou qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.

Els equips directius han de garantir la convivència escolar i han d’adoptar les 
mesures pertinents en cas que sigui necessari, donant compliment a les normes d’or-
ganització i funcionament del propi centre educatiu i a la resta de normativa vigent.

La llibertat d’expressió és un dret fonamental que cal respectar, i en el cas que 
l’exercici d’aquest dret pogués suposar un conflicte en el si de la comunitat escolar, 
l’equip directiu, atès que és l’autoritat que defensa l’interès superior de l’alumnat, 
establirà els mecanismes pertinents per la mediació i la promoció de la convivència 
escolar.

Barcelona, 10 de gener de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet de celebrar 
actes de commemoració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a 
l’Escola Verd, de Girona, és un bon exemple per als alumnes
314-02587/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02586/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els actes de 
commemoració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a l’Escola 
Verd, de Girona, són pertinents per a mantenir la neutralitat
314-02588/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02586/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una marxa de torxes 
a Mont-roig del Camp que acaba a l’institut
314-02589/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02586/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de les 
instal·lacions d’un institut per part de partits polítics per a fer actes 
de commemoració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-02590/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02586/12.



BOPC 239
18 de gener de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 85 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet de celebrar 
actes de commemoració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a 
l’Institut de Lliçà d’Amunt és un bon exemple per als alumnes
314-02591/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02586/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els actes de 
commemoració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a l’Institut de 
Lliçà d’Amunt són pertinents per a mantenir la neutralitat
314-02592/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02586/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el lema «1-O, 
ni oblit ni perdó» és un missatge pertinent per a un acte fet en un 
institut
314-02593/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02586/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rua que es va 
fer l’1 d’octubre de 2018 davant de l’Escola Alfons I, de Puigcerdà, 
coincidint amb la sortida dels alumnes
314-02594/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02586/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la rua que es va 
fer l’1 d’octubre de 2018 davant de l’Escola Alfons I, de Puigcerdà, 
contribueix a mantenir la neutralitat de l’escola
314-02595/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02586/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si existeix cap 
informe dels inspectors del Departament d’Ensenyament sobre la 
normativa referent als projectes lingüístics de centre o als projectes 
educatius de centre
314-02599/12

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25609 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02599/12 us in-
formo del següent:

D’acord amb l’establert a l’article 2 del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual 
es regula la Inspecció d’Ensenyament. Les funcions de la Inspecció d’Ensenyament 
són les següents:

«a) Supervisar l’organització i el funcionament dels centres docents, dels serveis 
educatius i de la intervenció dels programes educatius en el territori i afavorir-ne la 
coordinació.

b) Assessorar els centres docents i els serveis educatius en aspectes organitzatius, 
pedagògics i d’innovació educativa, així com en el compliment de la normativa i en 
els processos d’avaluació interna.

c) Assessorar el professorat en l’exercici de la pràctica docent i en el conjunt d’ac-
tivitats relacionades amb el procés educatiu dels alumnes.

d) Avaluar els centres docents, l’exercici de la funció directiva i de la funció do-
cent i la intervenció dels serveis i programes educatius en l’activitat educativa i par-
ticipar en l’avaluació general del sistema educatiu.

e) Vetllar pel compliment, en els centres docents i en els serveis educatius, de la 
normativa reguladora que afecti el seu funcionament, i assessorar, orientar i infor-
mar els sectors de la comunitat escolar en l’exercici dels seus drets i en el compli-
ment de les seves obligacions.

f) Orientar els equips directius en l’adopció i el seguiment de mesures que afa-
voreixin la convivència, la participació de la comunitat escolar i la resolució de con-
flictes.

g) Informar sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament, a requeriment 
de l’òrgan del qual depèn o d’ofici, per la via reglamentària i quan així ho consideri 
necessari, en relació amb assumptes que conegui en l’exercici de les seves funcions.

h) Col·laborar en la planificació i la coordinació dels recursos educatius i en la 
detecció de necessitats de formació del professorat i participar, si és el cas, en la rea-
lització d’aquesta formació.
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i) Col·laborar en els processos de reforma educativa i de renovació pedagògica i 
en aquelles activitats relatives a l’assoliment dels objectius educatius del Departa-
ment d’Ensenyament.»

La Inspecció d’Educació col·labora amb les diferents unitats del Departament 
d’Educació aportant propostes i suggeriments per l’elaboració de normativa, per la 
planificació i la gestió de programes, etc., però no elabora informes específics res-
pecte a les disposicions normatives que publica el Departament d’Educació.

Barcelona, 10 de gener de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords adoptats 
en la reunió de la Comissió Mixta Generalitat - Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat per a detectar habitatges buits
314-02606/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-02606/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-02607/12.

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

Els acords assolits entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospita-
let de Llobregat per millorar els procediments de detecció d’habitatges buits al mu-
nicipi es materialitzaran en la signatura d’un conveni pel qual part dels costos de les 
actuacions d’inspecció d’habitatges buits que desenvolupa l’Ajuntament de l’Hospi-
talet de Llobregat a efectes d’iniciar expedients d’expropiació temporal d’acord amb 
la Llei 4/2016, seran assumits per la Generalitat de Catalunya, en un percentatge 
pendent de determinar una vegada es tanqui el contingut concret del conveni de col-
laboració futur.

Pel que fa al «calendari establert», la Generalitat i l’Ajuntament treballen perquè 
la signatura del conveni pugui tenir efectes durant l’exercici pressupostari de l’any 
2019, i seran els recursos que es defineixin en el conveni esmentat aquells que cons-
titueixin els «nous mitjans i recursos» a què es refereix aquesta segona pregunta.

Barcelona, 8 de gener de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per a desenvolupar l’experiència pilot per a detectar habitatges buits 
a l’Hospitalet de Llobregat
314-02607/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02606/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà 
d’execució del procediment administratiu per al pagament d’una 
indemnització als ramaders que han sofert un perjudici per l’atac 
d’ossos
314-02608/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02608/12 us in-
formo del següent:

L’any 2017, el temps mitjà de pagament dels expedients resolts favorablement 
pels danys causats per ós bru, des de la data de presentació de la sol·licitud efectu-
ada pel ramader, va ser de 5 mesos. Enguany, pel que fa als que ha gestionat la Ge-
neralitat (Pallars Sobirà), tot i que l’any encara no està tancat, ha estat de 3 mesos.

Barcelona, 8 de gener de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a 
infants i famílies en situació socioeconòmica desfavorida que ha 
tramitat el Departament d’Ensenyament com a ajuts als centres
314-02632/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02632/12, 314-
02633/12 i 314-02634/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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El Departament d’Educació ha atorgat assignacions econòmiques als centres 
educatius que imparteixen ensenyaments obligatoris i que presenten una complexi-
tat especial derivada d’un context socioeconòmic desafavorit perquè puguin adquirir 
llibres de text, material didàctic i llicències de llibres digitals per tot l’alumnat que 
no ho pugui adquirir a causa de la situació econòmica de la seves famílies

La distribució dels fons per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic 
complementari i informàtic entre els centres educatius amb un context socioeconò-
mic desafavorit, durant el període comprès entre l’any 2015 i l’any 2017 ha estat la 
següent: 

Curs Import (milions €) No centres

2015 3.92 967

2016 3.99 967

2017 4.01 999

Barcelona, 10 de gener de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits 
pel Departament d’Ensenyament per a atorgar els ajuts per a infants i 
famílies en situació socioeconòmica desfavorida
314-02633/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02632/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts 
per a infants i famílies en situació socioeconòmica desfavorida que 
ha tramitat el Departament d’Ensenyament
314-02634/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02632/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què 
convocarà places d’agents forestals
314-02658/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02658/12, 314-
02659/12 i 314-02660/12 us informo del següent: 

En resposta a les preguntes 314-02658/12 i 314-02659/12, el dia 15 de novembre 
d’enguany es va publicar al DOGC (número 7748) la convocatòria de 50 places per 
a l’escala executiva de la categoria de sotsinspector/a del Cos d’Agents Rurals (17 
de les quals en la modalitat de torn lliure i 33 de la de torn de promoció interna), en 
compliment de l’Acord GOV/48/2017 publicat al DOGC en data 20 d’abril de 2017, 
una de les categories previstes en la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents 
Rurals i que des d’aleshores encara mai s’ha arribat a desplegar.

Finalment, responent a la pregunta 314-02660/12, el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) treballa pel desenvolupament de l’estruc-
tura de comandament del Cos d’Agents Rurals (CAR) i per augmentar el número 
d’agents del mateix amb l’objectiu que aquest pugui prestar de manera eficient els 
serveis establerts per les seves funcions.

Així mateix, a partir d’una anàlisi de les càrregues de treball, les funcions i les 
competències del CAR i els nous procediments normalitzats de treball acordats, 
s’ha elaborat un Pla Estratègic que preveu un increment substancial del nombre 
d’agents. A dia d’avui, s’està negociant tant amb el Departament de Vicepresidència, 
Economia i Hisenda i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública 
la seva viabilitat i el seu desplegament.

Barcelona, 21 de desembre de 2018
Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què 
convocarà places de subinspectors forestals
314-02659/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02658/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si quatre-cents 
noranta agents forestals són suficients per a Catalunya
314-02660/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02658/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades oficials 
sobre la pressió a les empreses i als fons d’inversió per a retirar-se 
de Catalunya
314-02667/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02667/12 us in-
formo del següent:

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

Des de l’octubre del 2017 fins al 31 de juliol de 2018 s’han pres 2.501 decisions 
empresarials per traslladar seus socials de Catalunya a altres comunitats autònomes. 
El nombre d’empreses que es traslladen fora de Catalunya es fa a través del recomp-
te de CIFs (persona jurídica). Respecte les inversions, cal fer referència explícita a 
que la Generalitat de Catalunya no té constància de cap retirada ni ajornament d’in-
versions.

La pressió esmentada a la pregunta, aquest Govern en té coneixement, en base a 
les declaracions publiques, portades a terme per persones que ocupen responsabili-
tats en Institucions.

Barcelona, 19 de desembre de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els organismes 
espanyols que van pressionar les empreses i els fons d’inversió per a 
retirar-se de Catalunya
314-02668/12

Proponent: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02668/12 us in-
formo del següent:
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La pressió esmentada a la pregunta, aquest Govern en té coneixement, en base a 
les declaracions publiques, portades a terme per persones que ocupen responsabili-
tats en Institucions.

Barcelona, 19 de desembre de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abast de la 
proposta de nova estació d’autobusos de Lleida (Segrià)
314-02681/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-02681/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-02682.

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

El 2013 el Departament de Territori i Sostenibilitat va redactar, en coordinació 
amb la Paeria de Lleida, el projecte constructiu per l’execució d’una nova estació 
d’autobusos a l’entorn de l’estació de tren de Lleida, a uns terrenys escollits per la 
Paeria, actualment propietat d’ADIF, prop de l’estació de tren..

El 24 de maig de 2017, l’anterior secretari d’Infraestructures i Mobilitat, es va 
reunir amb l’alcalde de Lleida i el president d’Adif, per tractar de la cessió dels ter-
renys on s’ha d’executar l’actuació i la modificació urbanística associada. No es pot 
impulsar la licitació de l’obra fins la cessió dels terrenys i la classificació dels termes 
urbanístics al voltant de l’emplaçament on s’ha de situar la nova estació

La nova estació ocuparà dos nivells d’un edifici a construir que podria dispo-
sar d’altres aprofitaments urbanístics i es situaria a un solar de superfície reduïda i 
disposaria de 18 andanes i 9 places d’aparcament d’autobusos, a banda d’un espai 
adjacent per a encabir andanes auxiliars addicionals. El seu dimensionament es va 
dissenyar d’acord amb les necessitats vigents i previstes en el moment de redacció 
del projecte, ara fa 5 anys. L’increment i millora dels serveis de transport públic 
és constant, pel que, un cop els terrenys estiguin disponibles per la construcció de 
l’estació d’autobusos s’analitzaran les possibles actualitzacions del projecte, d’acord 
amb les necessitats de mobilitat i les seves previsions de creixement. L’actual estació 
disposa de 23 andanes.

El pressupost total del projecte és de 13.2 M€, IVA inclòs, tot i que, atès el temps 
que ha passat, caldrà actualitzar-lo.

Finalment, l’execució de les obres corresponents està pendent d’un acord entre 
les tres administracions

Barcelona, 8 de gener de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en 
funcionament de la nova estació d’autobusos de Lleida (Segrià)
314-02682/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02681/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’actuacions amb relació a l’os Goiat
314-02683/12

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02683/12 us in-
formo del següent:

No existeix cap contradicció entre les diferents declaracions fetes en referència a 
aquesta qüestió ja que s’està seguint i desplegant exactament el full de ruta marcat i 
desglossat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció Ge-
neral de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

En tot moment, la Generalitat ha sostingut que Goiat ha manifestat un compor-
tament depredador atípic aquesta temporada; que no es descarta cap opció, inclosa 
la de capturar-lo i extreure’l del medi; i que aquesta decisió, si s’escau, requerirà 
d’un sòlid posicionament tècnic i d’un consens intergovernamental. Aquesta base 
tècnica requeria de l’aprovació d’un protocol tècnic i consensuat per totes les ad-
ministracions que gestionen l’ós a l’Estat espanyol. En aquest sentit, i complint els 
compromisos, el Protocol d’intervenció amb ossos als Pirineus va ser aprovat el dia 
6 de novembre de 2018 per la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodi-
versitat, òrgan adscrit al Ministeri de Transició Ecològica. Aquest protocol ha estat 
impulsat per la Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau d’Aran. El document 
va ser elaborat pel Grup de Treball de l’Ós Bru als Pirineus (format per tècnics del 
Ministeri de Transició Ecològica i dels governs de Catalunya, Aran, Aragó i Navar-
ra). Posteriorment, va ser sotmès a consulta de les administracions implicades per 
part del Ministeri i, finalment, ha estat aprovat per la Comissió Estatal per al Patri-
moni Natural i la Biodiversitat.

El protocol servirà de referència per les administracions competents en la gestió 
de la fauna, a l’hora de prendre decisions davant conductes atípiques de determinats 
exemplars d’os i davant ossos que presentin problemes. Així, el document es confi-
gura com l’eina per prevenir i resoldre amb rapidesa i eficàcia, entre d’altres, cassos 
de conflicte entre ossos i humans.

Per tant, respon a la voluntat de consensuar una estratègia d’intervenció davant 
de possibles exemplars problemàtics Amb els antecedents d’atacs constatats durant 
els anys 2017 i 2018 per part de l’os Goiat, i d’acord amb les definicions d’aquest 
protocol, aquest exemplar té la consideració d’os reiteradament depredador.

Així doncs, seguint el procediment d’intervenció, durant aquesta propera pri-
mavera, coincidint amb el final del període d’hibernació, està previst reforçar les 
mesures aversives per intentar modificar el seu comportament i, segons els resultats 
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obtinguts, després de la valoració del Grup de Treball de l’Os Bru als Pirineus, ini-
ciar o descartar la tercera fase d’intervenció.

Barcelona, 20 de desembre de 2018
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme per a 
aprovar l’import de la convocatòria de subvencions del Pla estratègic 
de recerca i innovació en salut per al 2019
314-02724/12

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02724/12 us in-
formo del següent:

En relació al mecanisme seguit per aprovar un import de 9.550.000 euros per a la 
convocatòria de Recerca i Innovació a partir de l’exercici 2019 atenent a la situació 
de pròrroga pressupostària i de no aprovació a hores d’ara del pressupost per a l’any 
2019, es fan les següents consideracions:

– Les convocatòries de subvencions consistents en Ajuts a la Recerca i Innovació 
impulsats des del Departament de Salut a través de la Direcció General de Recerca i 
Innovació en Salut, s’inscriuen en el foment i impuls als Programes, Accions instru-
mentals i modalitats previstes en el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 
2016‐2020 aprovat per l’Acord del Govern de 7 de juny de 2016.

– En desenvolupament del Pla estratègic s’han formulat a hores d’ara dues convo-
catòries d’abast pluriennal: la 2017‐ 2019 i la 2018‐2020. Per tant, l’estricte continuï-
tat del programa comporta la previsió de publicació d’una tercera convocatòria per 
a l’execució de Programes i Accions instrumentals en el període 2019‐2021.

– L’autorització de despesa pluriennal en matèria de subvencions ve específica-
ment recollida en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, del Text refós de 
la Llei de Finances públiques de Catalunya, concretament en els apartats 6 i 7 de 
l’article 92.

‐En aquest sentit es compleixen els requisits exigits en l’article i apartats esmen-
tats en aquesta norma legal: autorització per part del Govern, fer pública la convo-
catòria en l’exercici anterior i l’acreditació d’existència de crèdit. Aquesta darrera ha 
estat sotmesa la Intervenció corresponent amb caràcter previ a l’elevació al Govern 
de l’autorització corresponent. A més, la convocatòria inclourà la condició suspen-
siva que exigeix el text legal respecte de l’existència suficient en el moment de la 
Resolució.

– D’altra banda l’existència de crèdit malgrat la situació de pròrroga pressupostà-
ria de l’any 2018 i la inexistència en el moment de l’autorització de pressupost apro-
vat per al 2019 deriva dels següents elements:

a) Del contingut del Pressupost de l’exercici 2017, que contempla una previsió 
d’assignació de despesa en els crèdits inicials del Programa 573, Conceptes 443,446, 
448 i 481, suficient per assumir la despesa acumulada de l’anualitat 2019 de les di-
ferents convocatòries pluriennals esmentades més amunt.

b) Les condicions de pròrroga establertes per la Instrucció 1/2017 conjunta entre 
la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General de la Generalitat, per 
l’aplicació de la pròrroga del pressupost durant l’anualitat 2018 que es transcriuen 
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tot seguit i que donen per prorrogats els crèdits inicials de cada Programa llevat dels 
que finalitzen durant el 2017, situació de finalització que no es dona en cap cas per 
la vigència de les pluriennalitats expressades anteriorment.

«Tercera. Determinació dels crèdits prorrogats
A partir de l’1 de gener de 2018 es prorroguen els crèdits inicials de les despeses 

dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017, aprovats per la Llei 4/2017, ex-
cepte els crèdits per a despeses destinats a programes o actuacions que finalitzen el 
2017, d’acord amb els criteris següents:

a) L’estructura orgànica del pressupost prorrogat s’ha d’adaptar, sense alterar‐ne 
la quantia global, a l’organització administrativa vigent en l’exercici 2018, consoli-
dant les modificacions i ajustos pressupostaris autoritzats al llarg del 2017 derivats 
de reestructuracions administratives i vigents per a l’exercici 2018.

b) Les estructures per programes de les despeses i les econòmiques de les des-
peses del pressupost prorrogat s’han d’adaptar a les modificacions de l’estructura 
orgànica fetes al llarg de l’exercici 2017 i a les que puguin resultar necessàries des 
de l’inici de l’exercici 2018.

c) .../...»
Del conjunt de consideracions, es desprèn que l’autorització de la despesa antici-

pada per possibilitar la publicació de la convocatòria d’Ajuts a la recerca i la inno-
vació s’ha formalitzar d’acord amb totes les previsions i elements exigibles d’acord 
a la normativa de Finances Públiques aplicables a la Generalitat.

Barcelona, 14 de desembre de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
s’han prorrogat les beques Beatriu de Pinós fins al 2019
314-02725/12

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02725/12 us in-
formo del següent:

La pròpia convocatòria de Beatriu de Pinós establia en les seves bases regulado-
res (DOGC núm. 7225, de 13.10.2016), base 4.1, que la durada dels contractes ob-
jecte d’aquests ajuts és de 2 anys.

En aquell moment, la Direcció General de Recerca i l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca ja tenien la voluntat que els contractes postdoctorals po-
guessin tenir una durada de 3 anys i, per aquest motiu, es va afegir una nova base, la 
4.3, que permetés la renovació dels contractes existents de 2 anys per un tercer any, 
sense necessitat d’haver de fer una nova convocatòria competitiva. Aleshores, però, 
no es disposava del pressupost per finançar aquest tercer any i, per tant, es va obrir 
només la possibilitat que aquests ajuts es poguessin renovar un any més, condicio-
nada aquesta possibilitat a la disponibilitat pressupostària quan toqués.

Ara estan finalitzant els contractes de 2 anys i no hi ha disponibilitat pressupos-
tària per donar ajuts per a un tercer any de contracte.

Barcelona, 14 de desembre de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’hauria pogut 
emprar per a aprovar l’import de les beques Beatriu de Pinós el 
mateix mecanisme emprat en el Pla estratègic de recerca innovació 
en salut per al 2019
314-02726/12

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02726/12 us in-
formo del següent:

Les convocatòries de Beatriu de Pinós anteriors a aquesta del 2016 eren d’ajuts 
per a contractes postdoctorals de 2 anys.

Aquesta convocatòria de Beatriu de Pinós es va publicar al DOGC núm. 7227 en 
data 17.10.2016, durant l’any 2016, en situació de pròrroga pressupostària. El pres-
supost, doncs, perquè sortís la convocatòria era el mateix que el de l’any anterior i 
no hi havia crèdit inicial per a una tercera anualitat.

A la finalització dels contractes de 2 anys estem novament en situació de pròrro-
ga pressupostària i no hi ha disponibilitat pressupostària per fer front a una tercera 
anualitat.

Barcelona, 14 de desembre de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos i els 
programes de gestió pública per a les dones en situació d’alt risc 
social que no vulguin interrompre l’embaràs
314-02728/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25289 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-02728/12, conjuntament amb la de número de tramitació 314-02729/12.

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

Us faig saber que des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies no es 
destinen recursos al finançament de programes de control de la natalitat als ajunta-
ments i consells comarcals de Tarragona.

Per altra banda, des del Departament es signa amb els ens locals competents el 
Contracte Programa com a eina de coordinació i col·laboració per a la gestió, la pres-
tació i la implementació dels serveis socials al territori.

Les dificultats socioeconòmiques dels últims anys han provocat un creixement 
de la demanda de serveis socials i polítiques de benestar que ha resultat difícil aten-
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dre amb les disponibilitats d’anys anteriors. Ha calgut créixer en serveis i recursos i 
marcar noves prioritats orientades a cobrir les necessitats bàsiques de les persones i 
de les famílies que es troben en situacions de major vulnerabilitat.

Dins els diferents serveis i programes inclosos en el Contracte Programa que 
s’adrecen a persones en situacions d’alt risc social hi ha els ajuts d’urgència so-
cial, els ajuts d’urgència social destinats a pobresa energètica, els professionals dels 
equips bàsics d’atenció social, el SAD social, el desplegament dels sistemes d’in-
tervenció socioeducativa (amb el desenvolupament d’unes línies específiques per a 
l’atenció a famílies amb infants de 0 a 3 anys i d’intervenció amb famílies amb in-
fants i adolescents en risc), els sistemes de resposta urgents per a dones que es troben 
en situació de violència i per als seus fills i filles, programes d’atenció a migrants i 
altres més transversals com els plans locals d’inclusió social o de desenvolupament 
comunitari. Des del 2017 alguns ens locals han incorporat el Servei d’Orientació i 
Acompanyament a les Famílies com a servei universal i preventiu per oferir a les 
famílies un suport integral proporcionant orientació i acompanyament per prevenir 
que s’arribi a situacions d’exclusió o d’extrema vulnerabilitat.

A més a més, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies publica una 
convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit 
de polítiques socials amb unes línies de subvenció que preveuen la subvenció de pro-
jectes destinats a entitats per ajudes econòmiques i prestació de serveis per a famílies 
i persones que es troben en situació de vulnerabilitat i accions adreçades a l’atenció 
de persones sense llar i a fomentar accions innovadores de caire preventiu adreçades 
a evitar l’exclusió social i facilitar l’empoderament de persones que es troben en situa-
ció de pobresa. També hi ha altres línies adreçades al treball amb famílies i infants.

El col·lectiu de dones o noies que es trobin en situacions d’alt risc social i ha-
gin decidit tirar endavant amb un embaràs o no estaria dins els col·lectius als quals 
s’adrecen totes aquestes accions.

Us fem saber, també, els imports del Contracte Programa del Consell Comarcal 
del Tarragonès i de l’Ajuntament de Tarragona:

Ens locals Tarragona Tarragonès

Total aportació DBSF 2016 3.293.824,62 € 1.978.236,78 €
Total aportació DBSF 2017 3.726.176,61 € 2.492.026,81 €
Total aportació DBSF 2018 4.105.813,82 € 2.944.011,20 €
Total aportació DBSF 2019 4.109.363,54 € 2.993.263,06 €
Increment 2016-2019 815.538,92 € 1.015.026,28 €

Per acabar, també voldria afegir que des del posicionament d’aquest Govern, 
l’autonomia de les dones sobre el propi cos és un dret humà fonamental i no tole-
rarem cap pas enrere en aquest sentit. Aquest dret s’ha construït a partir de les se-
güents conferències:

– La Convenció sobre l’Eliminació de tota forma de Discriminació contra la 
Dona (CEDAW), aprovada per Nacions Unides el 1979 i ratificada per 187 països, 
inclòs l’Estat espanyol.

– La Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament a El Caire 
de 1994, que incorpora la salut sexual i la salut reproductiva com a Drets Sexuals i 
Reproductius (DSiR)

– La IV Conferència Mundial sobre les Dones a Beijing de 1995, que fa referèn-
cia als DSiR com a part indissoluble dels Drets Humans.

Amb tot, el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos és un dret conquerit 
per la lluita feminista que permet que totes les dones decideixin lliurement en quin 
moment volen tenir fills i, si decideixen no tenir-los, que les condicions en les que ho 
fan no posi en risc les seves vides. És a dir, a partir dels postulats que el moviment 
feminista ha reiterat: educació sexual per a decidir, anticonceptius per a no avortar 
i avortament lliure (i gratuït) per a no morir.
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Amb tot, la nostra obligació com a Govern s’emmarca en tres línies de treball:
Assegurar una educació sexual i reproductiva que empoderi les noies i les dones, 

i faci assumir als nois i als homes la reva responsabilitat en la salut sexual i repro-
ductiva de les seves companyes sexuals.

Posar a disposició de les persones anticonceptius assequibles i defensar el dret a 
la interrupció de l’embaràs en les millors condicions possibles.

Si bé aquestes són qüestions que afecten pròpiament el Sistema de Salut, el De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Sistema de Serveis Socials com-
parteixen plenament aquesta posició i vetllarem perquè així sigui en tots els casos.

Barcelona, 3 de desembre de 2018
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
pressupostaris executats que ha destinat a ajuntaments i consells 
comarcals de Tarragona per a finançar programes de control de la 
natalitat per a dones en situació d’exclusió social
314-02729/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25289 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02728/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la 
transferència econòmica a Circuits de Catalunya SL el 2017 i el 2018
314-02816/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02816/12, sobre 
l’import de la transferència econòmica a Circuits de Catalunya SL el 2017 i el 2018, 
us informo que els imports són els següents: 

Transferències 2017 2018

Del Departament d’Empresa i Coneixement 6.498.758,00 € 5.995.860,22 €
Del Departament d’Empresa i Coneixement 
(transferència per cobrir la paga extra 2012) (*)

29.813,21 €

Del Departament d’Empresa i Coneixement 
(transferència per cobrir la paga extra 2012) (**)

17.990,10 €

Total transferències econòmiques de la Generalitat 6.528.571,21 € 6.013.850,32 €

 (*) Acord GOV/40/2017, de 4 d’abril, sobre la recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del 
mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7345, de 
6.4.2017).

(**) Decret llei 2/2018, de 9 de març, de recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del mes de 
desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (BOE núm.63, de 13.03.2018).

Barcelona, 12 de desembre de 2018
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri seguit amb 
relació al foment del joc responsable en la implantació del joc «Salari 
extra» de Loteria de Catalunya
314-02825/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02825/12 fins a 
la 314-02827/12 us informo del següent:

El joc de loteria «Loto Ràpid» es comercialitza mitjançant sèries de bitllets de 
diferents temàtiques i de diverses mecàniques de joc.

«Salari Extra» és una més d’aquestes diverses sèries dins el marc de la loteria 
instantània consistent en descobrir un premi rascant un bitllet prèviament sortejat 
on l’estructura de premis contempla una de les modalitats de premi consistent en el 
premi diferit, és a dir, una part en efectiu i una altra part diferida en el temps.

Aquesta tipologia d’estructura de premis habitualment comercialitzades per la 
major part de les loteries que operen en el marc europeu, li són d’aplicació els ma-
teixos criteris en matèria de joc responsable que a la resta de sèries de la Loteria 
Loto Ràpid.

Loteria de Catalunya selecciona les sèries a comercialitzar de la loteria Loto Rà-
pid dins d’un catàleg de jocs que presenta l’empresa fabricant dels bitllets, una de les 
més importants i expertes mundialment en aquesta matèria, que no ha indicat cap 
risc rellevant en matèria de potencial addictiu.

La Generalitat de Catalunya ha implementat programes, projectes i recursos pre-
ventius i assistencials adreçats a la població general i especialment a la població més 
vulnerable (infants i joves) i les seves famílies, per promoure l’esperit crític i facili-
tar habilitats que disminueixin els riscos de conductes addictives.

Cal recordar que el 100% dels beneficis de la Loteria de Catalunya van destinats 
al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat per al desen-
volupament de programes socials que repercuteixen en els col·lectius més vulnera-
bles de la societat catalana.

Barcelona, 9 de gener de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les opinions 
demanades a experts sobre el potencial addictiu del joc «Salari 
extra» de Loteria de Catalunya
314-02826/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02825/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades en matèria de prevenció d’addicions amb relació a la 
creació del joc «Salari extra» de Loteria de Catalunya
314-02827/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02825/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de 
les obres de renovació del sistema de refrigeració dels jutjats de 
Sabadell (Vallès Occidental)
314-02831/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02831/12 us in-
formo del següent:

Sobre la calendarització del començament i la finalització de les obres destinades 
a la renovació del sistema de refrigeració dels Jutjats de Sabadell, actualment en fase 
de projecte, informem que l’inici de les obres està previst el 15 de juny de 2020 i la 
finalització, el 14 de desembre de 2021.

Barcelona, 27 de desembre de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
canviar d’ubicació els jutjats de Sabadell (Vallès Occidental) durant el 
2019
314-02832/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02832/12 us in-
formo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya no té previst realitzar cap canvi d’ubi-
cació dels Jutjats de Sabadell.

En referència a la pregunta sobre les mesures que adoptarà el Govern de la Gene-
ralitat abans de finalitzar el primer semestre de l’any 2019 per pal·liar els problemes 
descrits, informem del següent:

Tots els òrgans judicials de Sabadell es troben concentrats en una única seu si-
tuada a l’Eix Macià 36-38 de Sabadell.
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La tipologia constructiva d’aquesta seu és una agrupació de dues torres: una de 
planta baixa més 17 plantes i una altra de planta baixa més 9 plantes, adossada i co-
municada amb la primera.

De la planta 0 a la 9 d’ambdues torres, les plantes són propietat de la Generalitat 
de Catalunya i estan ocupades exclusivament per a usos judicials. Addicionalment, 
la Generalitat de Catalunya va llogar les plantes 14 i 17, que van permetre la ubica-
ció dels òrgans judicials creats el 2007 i el 2009.

L’entrada en funcionament dels Jutjats de primera instància 9 i 10 de Sabadell, 
creats per Reial decret 902/2017, de 13 d’octubre, està prevista pel desembre de 
2019. Actualment, ja està aprovat el projecte de distribució i s’estan licitant les obres.

Barcelona, 27 de desembre de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a impedir la prescripció del delicte de furt per la 
saturació dels jutjats de guàrdia
314-02833/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02833/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Justícia és coneixedor i conscient de l’endarreriment que s’es-
tà produint en les dates d’assenyalament per a l’enjudiciament ràpid i immediat dels 
delictes lleus al partit judicial de Barcelona, motivat per un increment d’aquest ti-
pus de delictes.

El Departament de Justícia ha estudiat una proposta de millora que consisteix a 
posar en funcionament un segon jutjat de guàrdia per l’enjudiciament immediat dels 
delictes lleus, amb el mateix horari que l’actual; això és, de dilluns a divendres hà-
bils, de 9 a 21 hores, i amb un desdoblament del personal funcionari que actualment 
hi presta serveis.

Amb aquesta proposta es podrien duplicar els judicis sobre delictes lleus d’en-
judiciament ràpid i immediat que es realitzen anualment, arribant fins a 15.000 ju-
dicis/any. Així doncs, aquesta mesura permetria eliminar la pendència actual en 
menys d’un any, i evitar així la possible prescripció d’aquests delictes lleus.

D’acord amb l’article 501 de la Llei orgànica del poder judicial i l’article 50 del 
Reglament 1/2005, de 15 de setembre, dels aspectes accessoris de les actuacions 
judicials, aprovat per Acord del Ple del Consell General del Poder Judicial, l’òrgan 
competent per determinar els òrgans i serveis judicials que han de romandre en ser-
vei de guàrdia, així com els horaris i condicions en què aquest es fa, és el Consell 
General del Poder Judicial, un cop escoltats el Ministeri de Justícia i les comunitats 
autònomes amb competències assumides, així com els col·legis d’advocats i procu-
radors de la demarcació respectiva.

L’article 48 d’aquest Reglament afegeix que el Consell General del Poder Judici-
al podrà acordar adaptacions o modificacions singulars en el règim dels serveis de 
guàrdia d’un partit judicial quan, per raó de la particular afluència turística, es pro-
dueixi un destacat augment en el volum d’assumptes penals en determinats períodes. 
Aquestes modificacions singulars requereixen de la proposta o informe de la Sala de 
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Govern del Tribunal Superior de Justícia així com de la junta de jutges de la pobla-
ció afectada, així com la prèvia conformitat del Ministeri de Justícia i de la comuni-
tat autònoma afectada. L’efectivitat de les modificacions que precisin d’un augment 
de dotacions pressupostàries, com és el present cas, queda supeditat a que la Gene-
ralitat de Catalunya i el Ministeri de Justícia puguin habilitar els fons necessaris.

Així, a partir de l’aprovació del Acuerdo nº 29, Comisión Permanente del CGPJ, 
de 22-11-18 sobre creación en Barcelona de un Juzgado de guardia de «enjuicia-
miento de delitos leves» el Departament de Justícia va presentar el 17 de desembre 
davant la Sala de Govern del TSJ en seu de Comissió Mixta Departament de Jus-
tícia-TSJC la seva proposta de reforç a l’activitat del nou jutjat de guàrdia, que ha 
d’entrar en funcionament el febrer de 2019.

Només queda pendent per part del Ministeri de Justícia l’assignació de dotació 
pressupostària suficient per a les guàrdies dels jutges i lletrats d’instrucció que assu-
miran rotativament les guàrdies del nou jutjat de delictes lleus.

Barcelona, 27 de desembre de 2018
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades del portal 
de la transparència del Servei Català de la Salut amb relació a la 
llista d’espera per a fer-se una tomografia computada a l’Hospital 
Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02840/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02840/12 us in-
formo del següent:

Fins desembre 2017, l’enviament de dades relatiu a les llistes d’espera de proves 
diagnòstiques de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus al Servei Català de la Sa-
lut (CatSalut) es duia a terme mitjançant fitxers manuals (GTF). A cada enviament 
es feia un fitxer d’altes i un altre de baixes.

El mes de gener del 2018 es va canviar el procediment d’enviament de les dades 
de proves diagnòstiques al sistema Webservice, una missatgeria automatitzada de 
dades que permet extraure de manera automàtica les xifres del propi sistema d’in-
formació de l’Hospital i enviar-les directament al Registre del CatSalut.

Amb el nou sistema Webservice s’envien les dades des del mes de gener 2018 de 
forma automatitzada, però no es va enviar el fitxer de baixes de les proves realitza-
des l’any 2017 i, per tant, és van acumulant els pacients nous del 2018 pendents de 
la realització de la prova amb els pacients que s’havien fet la prova però no han estat 
donats de baixa, això va distorsionar les dades.

Quan al mes de setembre es va detectar l’error, el centre va enviar el fitxer de 
baixes de les proves diagnòstiques realitzades l’any 2017 i es va corregir la informa-
ció. És per aquest motiu que l’agost 2018 el temps mitjà dels pacients pendents d’un 
TAC era de 297 dies i el mes de setembre 2018, una vegada es va carregar la infor-
mació de les proves realitzades l’any 2017, el temps mitjà d’espera era de 34 dies.
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Es tracta d’una errada tècnica en l’enviament de les dades, que no ha tingut cap 
afectació sobre l’atenció als pacients per part de l’hospital.

Barcelona, 21 de desembre de 2018
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
Per delegació, (Resolució SLT/2216/2018, d’1 d’octubre. DOGC núm. 7717, de 

2.10.2018)
La secretària general, Laura Pelay i Bargalló

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sanció de la 
Inspecció de Treball a l’empresa Panrico per haver vulnerat el dret de 
vaga i sobre les denúncies presentades pel comitè d’empresa
314-02892/12

Proponent: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-02892/12 i us faig saber que el Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies ostenta la competència en matèria sancionadora en l’ordre social però són, en 
darrera instància, els òrgans jurisdiccionals del social els competents per determinar 
si la convocatòria de vaga s’ajusta a la legalitat i/o si el dret de vaga ha estat vulnerat.

En aquest sentit, en data 1 de juliol de 2014 s’adopta com a mesura provisional la 
suspensió del procediment sancionador iniciat per vulneració del dret de vaga fins 
que es tingui coneixement de la fermesa de la resolució judicial que ha de resoldre la 
demanda per vaga il·legal, per tal d’assegurar l’eficàcia de la resolució que, en el seu 
cas, pogués recaure, tal com és criteri habitual d’aquesta administració en aquest 
tipus de procediments.

El contingut de la decisió judicial que resolgui el procés de vulneració del dret 
de vaga determinarà els fets que caldrà tenir en compte alhora de dictar la corres-
ponent resolució administrativa; és per això que els Serveis Territorials han esperat 
que l’autoritat judicial es manifesti sobre aquesta qüestió, en virtut dels article 42.5 i 
72.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, vigents en aquell moment, de la 
doctrina recollida en la sentència del Tribunal Constitucional núm. 16/2008, de 31 
de gener del, i del principi de vinculació jurídica.

L’empresa ha perdut les seves pretensions en diferents instàncies judicials. Actu-
alment la sanció continua aturada a l’espera del pronunciament del Tribunal Consti-
tucional davant d’un recurs d’empara presentat per l’empresa.

Barcelona, 17 de desembre de 2018
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el crèdit de l’Institut 
Català de Finances a l’empresa Panrico del 16 de setembre de 2014
314-02893/12

Proponent: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02893/12 us in-
formo del següent:

L’article 2 del text refós de la llei de l’Institut Català de Finances –aprovat per 
Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de desembre (TRLICF)– estableix que, en el marc 
de la seva activitat, l’ICF s’ha d’ajustar a les normes de dret privat que li són aplica-
bles, i aquestes normes s’identifiquen, per indicació expressa de l’article 1.4 del TR-
LICF, amb la normativa específica de les entitats de crèdit. Per tant, és d’aplicació a 
l’ICF la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de 
crèdit (LOSSEC), la qual, al seu article 83, imposa el deure de reserva d’informació 
a les entitats que hi estan sotmeses. És per això que es dades no poden ser comuni-
cades a tercers ni ser objecte de divulgació.

Barcelona, 9 de gener de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
cadàvers sense identificar que hi ha a Catalunya
314-02934/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02934/12 us in-
formo del següent:

Respecte del nombre de cadàvers no identificats, cal fer la distinció entre cadà-
vers pròpiament dits i restes òssies (en fase d’esqueletització). Actualment, hi ha 38 
cadàvers i 17 restes òssies sense identificar. Dels cadàvers, un va tenir entrada el 
2013; tres, el 2015; tres, el 2016; set, el 2017 i vint-i-quatre, el 2018. Pel que fa a als 
anys d’entrada de les restes òssies que encara no han estat identificades, la informa-
ció és la següent: unes, l’any 2016; dues, el 2017 i catorze, el 2018.

Barcelona, 7 de gener de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre si és habitual que un 
convidat d’un programa de Televisió de Catalunya hagi de fer de 
traductor
316-00007/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 25261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 del Reglament del Parlament 

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit per part de la Pre-
sidència del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

D’acord amb el que estableix l’article 163.6 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 
316-00007/12, 316-00008/12, 316-00009/12, 316-00010/12, 316-00011/12 i 316-
00012/12; atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, 
a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.

Mitjançant les sis preguntes referenciades, l’Il·lustre. Sra. Diputada Andrea Levy 
Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular, demana resposta, per escrit, so-
bre «si és habitual que un convidat a un programa de Televisió de Catalunya hagi de 
fer de traductor, sobre el cost del traductor simultani per una entrevista, sobre si els 
presentadors de Televisió de Catalunya tenen ordres de no parlar en castellà, sobre 
la raó per la qual la presentadora del programa Preguntes freqüents no va entrevis-
tar l’exalcalde de Medellín en castellà, sobre si el fet de no entrevistar l’exalcalde de 
Medellín en castellà demostra una actitud excloent de Televisió de Catalunya i sobre 
les accions empreses amb relació al tracte que reben els convidats no independentis-
tes al programa Preguntes freqüents: 

Així doncs, per donar compliment al que disposa l’article 196.1 del Reglament 
del Parlament de Catalunya sobre preguntes dels diputats, us fem arribar aquesta

Resposta
L’exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, va participar al Preguntes Freqüents 

del 20 d’octubre del 2018 en l’espai de debat cara a cara que té lloc habitualment 
al programa. Ho va fer juntament amb l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, pro-
vinent, com ell mateix, de l’activisme social, per debatre sobre si «cal ser polític per 
governar».

Al programa FAQS, líder d’audiència dels dissabtes a la nit a Catalunya, les en-
trevistes a persones castellanoparlants que no entenen el català es fan en castellà. Si 
el programa hagués plantejat una entrevista a l’exalcalde de Medellín, la presenta-
dora se li hagués adreçat en castellà, com es fa habitualment.

Però a diferència de les entrevistes, en els debats, l’ús del castellà per part d’al-
gun dels participants no ha d’obligar a canviar la llengua del moderador ni dels 
altres participants, inclosos els periodistes o tertulians del programa, sinó que, tal 
com està previst al Llibre d’estil de la CCMA, es pot optar per sistemes de traduc-
ció simultània.

El Llibre d’estil de la CCMA, en el punt 2.4.3.1.3. Usos lingüístics en espais de 
participació i debat, determina que: «En la interacció amb l’audiència ens expres-
sem en català, que és la llengua d’expressió habitual de les persones que dirigeixen o 
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moderen espais de participació, com ara tertúlies, debats, xats, fòrums, comentaris, 
concursos o xarxes socials. La intervenció de participants no catalanoparlants no fa 
que qui els modera canviï de llengua».

Pel que fa als Usos lingüístics en entrevistes i enquestes (punt 2.4.3.1.1.) «Si l’en-
trevistat no entén el català i parla castellà, li fem l’entrevista en aquesta llengua, però 
ens adrecem a l’audiència en català».

Així, en no tractar-se d’una entrevista sinó d’un debat, i d’acord amb el Llibre 
d’estil de la CCMA, el senyor Fajardo va disposar de traducció simultània per poder 
seguir la conversa en català sense obligar a canviar la llengua de la moderadora ni 
de la resta de participants.

La presentadora del programa no ha tingut mai cap problema en usar el castellà. 
De fet, el moment del debat que ha aparegut als mitjans de comunicació de forma 
descontextualitzada, en què l’exalcalde de Medellín té problemes per entendre la 
pregunta, correspon al moment en què no va funcionar correctament el sistema de 
traducció simultània. A partir d’aquell moment, atès que no hi havia la seguretat que 
rebés correctament el so de la traducció, la presentadora se li va adreçar en castellà.

Les entrevistes a persones castellanoparlants que no entenen el català es fan en 
castellà, per la qual cosa, no hi ha cost de traducció per aquesta mena d’entrevistes.

TVC no manté mai una actitud excloent ni dispensa un tracte vexatori envers cap 
persona o col·lectiu.

Sant Joan Despí, 18 de desembre del 2018
Núria Llorach i Boladeras 

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost d’un traductor 
simultani per a una entrevista
316-00008/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 25261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00007/12.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre si els presentadors de 
Televisió de Catalunya tenen ordres de no parlar en castellà
316-00009/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 25261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00007/12.
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la raó per la qual la 
presentadora del programa Preguntes freqüents no va entrevistar 
l’exalcalde de Medellín en castellà
316-00010/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 25261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00007/12.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre si el fet de no entrevistar 
l’exalcalde de Medellín en castellà demostra una actitud excloent de 
Televisió de Catalunya
316-00011/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 25261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00007/12.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les accions empreses 
amb relació al tracte que reben els convidats no independentistes al 
programa Preguntes freqüents
316-00012/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 25261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00007/12.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la cobertura i el 
finançament destinats a la iniciativa Cims per la Llibertat
325-00019/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 25263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 del Reglament del Parlament 

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit per part de la Pre-
sidència del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta amb número de tramitació 325-00019/12, presentada 
per l’Il·lustre Sra. Diputada Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, sobre la cobertura i el finançament destinats a la iniciativa 
Cims per la Llibertat: 
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Resposta
La cobertura de la iniciativa «Cims per la llibertat» per part dels mitjans de la 

CCMA va ser informativa, al Telenotícies Migdia i al 3/24, a Catalunya Ràdio i Ca-
talunya Informació el dissabte 13 d’octubre del 2018.

Aquesta cobertura es va fer amb el personal habitual del cap de setmana.
En el cas de TV3, es van desplaçar dos equips propis de rodatge, que van cobrir 

l’ascens a quatre cims (Matagalls, Puigsacalm, Sant Jeroni i Mont Caro). En total, 
quatre persones, amb un cost total de 124 euros en dietes (31x4). A més, es va dis-
posar d’equipament tècnic de lloguer, format per tres drons per a l’enregistrament 
d’imatges aèries, per un import total de 1.700 euros.

Per part de Catalunya Ràdio, la informació es va cobrir a través de l’equip habi-
tual de col·laboradors de l’Agència Catalana de Notícies que donen servei a les zones 
de Tarragona, Lleida i Girona els caps de setmana, sense cap cost afegit.

La cobertura informativa de la iniciativa dels «Cims per la llibertat», es justifica 
per l’interès informatiu d’aquest fet, atenent a criteris professionals d’actualitat, pro-
ximitat i incidència social.

Sant Joan Despí, 18 de desembre del 2018
Núria Llorach i Boladeras

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre l’emissió del programa El matí de Catalunya Ràdio corresponent 
al 13 de novembre de 2018 des de Waterloo
325-00020/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 25248 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Per donar compliment al que disposa l’article 196.1 del Reglament del Parlament 

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit per part de la Pre-
sidència del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta escrita núm. 325-00020/12 sobre l’emissió del pro-
grama El matí de Catalunya Ràdio corresponent al 13 de novembre de 2018 des de 
Waterloo, presentada pel senyor diputat Alejandro Fernández Álvarez del Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Resposta
Els motius de l’emissió d’El matí de Catalunya Ràdio des de Waterloo el 13 de 

novembre van ser l’interès informatiu i periodístic. S’hi van desplaçar quatre per-
sones en total.

El cost total del viatge va ser de 2.835,56 euros: 
– Vols anada: 623,32.
– Vols tornada: 211,34.
– Allotjament: 1.000.
– Lloguer cotxe: 227,46.
– Despeses: 443,16.
– Complement nit fora: 330,28.

Sant Joan Despí, 18 de desembre del 2018
Núria Llorach i Boladeras 
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a evitar els abocaments de fem i escombraries davant 
dels jutjats
311-00809/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 24395 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 10.01.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
María Francisca Valle Fuentes, 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 12 de noviembre los Comités de Defensa de la Républica vertieron excremen-
tos y otro tipo de basura en las puertas de los Juzgados de Granollers, Manresa, Fi-
gueres, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Gandesa y Solsona. El 3 
de diciembre volvieron a aparecer algunas sedes judiciales como Mollet del Vallès, 
Tarragona, Girona, Sabadell, Rubí, Vilanova i la Geltrú, Solsona, Tortosa o Manresa 
con basura y excrementos extendidos a propósito en sus puertas de entrada.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuáles han sido las medidas preventivas que ha puesto en marcha el Departa-

mento de Interior de la Generalitat de Cataluña hasta la fecha para evitar que estos 
asedios se produjesen?

2. ¿Cuáles son las medidas que en lo sucesivo va a adoptar el Departamento de 
Interior de la Generalitat de Cataluña a fin de que no vuelvan a producirse estos 
acosos?

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’usuaris que es beneficien del desplegament de la Xarxa 
Oberta de Catalunya
311-00810/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25166 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 14.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
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ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué cantidad de usuarios se están beneficiando de dicho despliegue?

Palau del Parlament, 13 de diciembre de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’ajuntaments que es beneficien del desplegament de la 
Xarxa Oberta de Catalunya
311-00811/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25167 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 14.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomunica-
ciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos ayuntamientos se están beneficiando de dicho despliegue?

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de nodes que s’han instal·lat en el desplegament de la Xarxa 
Oberta de Catalunya
311-00812/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25168 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 14.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
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ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué cantidad de nodos se han instalado en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
ingressos obtinguts pel servei de fibra òptica de la Xarxa Oberta de 
Catalunya
311-00813/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25169 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 14.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos ingresos se están obteniendo por el servicio de fibra óptica?

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
ingressos obtinguts per altres serveis diferents als de fibra òptica 
oferts per la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00814/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25170 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 14.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
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ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos ingresos se están obteniendo de otros servicios ofrecidos por la Xar-

xa Oberta de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’usuaris que disposen de fibra òptica oferta per la Xarxa 
Oberta de Catalunya
311-00815/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25171 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 14.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos usuarios, desglosados por comarcas, disponen a día de hoy de fibra 

óptica ofrecida por la Xarxa Oberta de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de la implantació de la fibra òptica de la Xarxa Oberta de Catalunya
311-00816/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25172 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 14.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.
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La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste a día de hoy de las acciones efectuadas para implantar la fibra 

óptica en Cataluña por parte de la Xarxa Oberta de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de quilòmetres de fibra òptica desplegats a Catalunya
311-00817/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25173 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 14.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos kilómetros de fibra óptica se han desplegado en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
beneficis obtinguts en zones amb una densitat de població baixa 
respecte a la tecnologia 5G
311-00818/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25174 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 14.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.
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La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué beneficios se presentan y se obtienen en las zonas con una densidad de 

población baja respecto al 5G?

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
cost inicial i final del projecte d’implantació de la Xarxa Oberta de 
Catalunya
311-00819/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25175 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 14.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el coste total del proyecto desde su inicio y cuál es la previsión 

del coste total del proyecto de implantación hasta su finalización?

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
aproximat de manteniment de la infraestructura de la Xarxa Oberta 
de Catalunya una vegada conclosa la fase d’implantació
311-00820/12

ANUNCI: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25176 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 14.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
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La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste aproximado del mantenimiento de la infraestructura una vez 

haya concluído la fase de implantación?

Palacio del Parlamento, 17 de diciembre de 2018
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si hi 
ha un acord amb l’alcalde de Sant Joan Despí (Baix Llobregat) per a 
requalificar els terrenys de la fàbrica de Gallina Blanca
311-00827/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL 

GP CATECP

Reg. 25465 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 15.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
David Cid Colomer, diputat, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, 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 Departament de Territori i Sostenibilitat un acord amb l’alcalde de Sant 

Joan Despí per requalificar els terrenys de l’actual fàbrica de Gallina Blanca?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
David Cid Colomer, Yolanda López Fernández, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’ha 
previst cap tipus de bonificació per als veïns afectats pels peatges 
de la C-32
311-00828/12

ANUNCI: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 25466 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 15.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Yolanda López Fernández, diputada, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, 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: 
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– Té plantejada la Generalitat i el Departament de Territori i Sostenibilitat algun 
tipus de bonificació per a les veïnes i veïns afectats pels peatges de la C-32?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2019
Yolanda López Fernández, David Cid Colomer, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si és 
normal i just que els veïns del Vendrell (Baix Penedès) hagin de pagar 
22,14 euros per a anar i tornar de Barcelona
311-00829/12

ANUNCI: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 25467 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 15.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Yolanda López Fernández, diputada, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, 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: 
– Considera la Generalitat i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Cal-

vet normal i just que els veí i veïnes del Vendrell hagin de pagar 22,14 € per anar i 
tornar a Barcelona?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2019
Yolanda López Fernández, David Cid Colomer, diputats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si té cap 
pla estratègic per a evitar els greuges que comporta l’increment de 
preus dels peatges
311-00830/12

ANUNCI: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CATECP

Reg. 25468 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 15.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Yolanda López Fernández, diputada, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, 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 la Generalitat i el Departament de Territori i Sostenibilitat algun pla estra-

tègic per evitar els greuges que suposaran als veïns i veïnes la pujada dels preus dels 
peatges, com el de la C-32?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2019
Yolanda López Fernández, David Cid Colomer, diputats, GP CatECP
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’extinció de 
les places de D1 oficial de primera del personal de brigada de 
conservació del parc de carreteres de Ponts (Noguera)
314-03031/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 24889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
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, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Els serveis que es presten des dels parcs de carreteres, com és el cas del servei 
de  la brigada de conservació del parc de Ponts, són essencials pel bon funciona-
ment de la xarxa viaria, la qual és competència de la Generalitat. Actualment la 
qualitat del servei s’explica pel coneixement del territori, l’experiència en situacions 
d’emergència, la voluntat i vocació de servei dels treballadors.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per què el Govern extingeix les plaçes de D1 oficial/a de 1ª del personal de bri-

gada de conservació del parc de carreteres de Ponts?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi per 
l’extinció de les places de D1 oficial de primera del personal de 
brigada de conservació del parc de carreteres de Ponts (Noguera)
314-03032/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 24890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
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, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Els serveis que es presten des dels parcs de carreteres, com és el cas del ser-
vei de la brigada de conservació del parc de Ponts, són essencials pel bon funcio-
nament de la xarxa viaria, la qual és competència de la Generalitat. Actualment la 
qualitat del servei s’explica pel coneixement del territori, l’experiència en situacions 
d’emergència, la voluntat i vocació de servei dels treballadors.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Creu el Govern que aconseguirà un estalvi amb l’extinció de les places de D1 

oficial/a de 1ª del personal de la brigada de conservació del parc de carreteres de 
Ponts?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reconversió de les 
places de C2 i C1 de xofers o de cap d’equip o encarregat en tècnics 
d’explotació o conservació del personal de brigada de conservació 
del parc de carreteres de Ponts (Noguera)
314-03033/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 24891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
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, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Els serveis que es presten des dels parcs de carreteres, com és el cas del servei 
de  la brigada de conservació del parc de Ponts, són essencials pel bon funciona-
ment de la xarxa viaria, la qual és competència de la Generalitat. Actualment la 
qualitat del servei s’explica pel coneixement del territori, l’experiència en situacions 
d’emergència, la voluntat i vocació de servei dels treballadors.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per què s’han reconvertit les places de C2 i C1 corresponents a xofers o cap 

d’equip/encarregat en tècnics d’explotació/conversació del personal de brigada de 
conservació del parc de carreteres de Ponts?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible 
externalització del servei de conservació del parc de carreteres de 
Ponts (Noguera)
314-03034/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 24892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
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, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Els serveis que es presten des dels parcs de carreteres, com és el cas del servei 
de  la brigada de conservació del parc de Ponts, són essencials pel bon funciona-
ment de la xarxa viaria, la qual és competència de la Generalitat. Actualment la 
qualitat del servei s’explica pel coneixement del territori, l’experiència en situacions 
d’emergència, la voluntat i vocació de servei dels treballadors.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pensa el Govern externalitzar el servei de conservació del parc de carreteres 

de Ponts?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2018
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vehicles del parc mòbil de la Generalitat que es preveu renovar el 
2018
314-03035/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 24954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre de vehicles del parc mòbil de cada un dels Departaments, 

empreses públiques i consorcis i dels organismes dependents de la Generalitat que 
es preveu renovar durant el 2018? Quants seran substituïts per vehicles elèctrics o 
híbrids?

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
subvencions atorgades per a instal·lar sistemes d’emmagatzematge 
d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions 
fotovoltaiques d’autoconsum el 2017
314-03036/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 24955 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes subvencions es van atorgar en la convocatòria de l’any 2017 per a la 

instal·lació de sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats 
a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que 
van instal·lar sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb 
bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum 
subvencionades el 2017
314-03037/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 24956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines empreses instal·ladores van fer les instal·lacions subvencionades en la 

convocatòria 2017 per a la instal·lació de sistemes d’emmagatzematge d’energia elèc-
trica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2018
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals la convocatòria de subvencions per a instal·lar sistemes 
d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a 
instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum dona un termini d’un mes
314-03038/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 24957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per què en la convocatòria de subvencions per a la instal·lació de sistemes d’em-

magatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltai-
ques d’autoconsum de l’any 2018, que es resoldran al febrer o març de 2019, es dóna 
un termini per a la realització de les instal·lacions només d’un mes fins a l’1 d’abril?

Palau del Parlament, 19 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 nombre de 
centres de menors oberts el 2017 i el 2018 i el nombre de places de 
cada un
314-03039/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 25117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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 respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres de menors s’han obert a Catalunya els anys 2017 i 2018? En 

quins municipis? Amb quantes places cadascun?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2018
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions 
previstes per a la insuficiència en la prestació del servei de 
patrullatge preventiu i ordinari dels Mossos d’Esquadra a Canovelles 
(Vallès Oriental)
314-03040/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 25118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern buscar solucions a la situació de prestació insuficient del 

servei de patrullatge preventiu i ordinari de Mossos d’Esquadra pel territori del mu-
nicipi de Canovelles, avui pràcticament inexistent, en especial els diumenges de 
mercat setmanal que es celebra a la via pública amb una afluència mitjana de més 
de 50.000 visitants?

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Carles Castillo Rosique, Jordi Terrades i Santacreu, diputats, GP PSC-Units

Fascicle quart
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar el nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra adscrits 
a la comissaria de Granollers (Vallès Oriental)
314-03041/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 25120 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern incrementar el número d’efectius adscrits a la Comissaria 

de Granollers de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Carles Castillo Rosique, Jordi Terrades i Santacreu, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir 
noves comissaries a l’àrea bàsica policial de Granollers
314-03042/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 25121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Atès el sobredimensionament territorial de l’ABP de Granollers, té previst el 

Govern crear noves comissaries per rebaixar la rati del número d’ajuntaments/terri-
tori a cobrir pels Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Carles Castillo Rosique, Jordi Terrades i Santacreu, diputats, GP PSC-Units



BOPC 239
18 de gener de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 123 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
que es beneficien del desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya
314-03043/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué cantidad de usuarios se están beneficiando de dicho despliegue?

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’ajuntaments que es beneficien del desplegament de la Xarxa 
Oberta de Catalunya
314-03044/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos ayuntamientos se están beneficiando de dicho despliegue?

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
nodes que s’han instal·lat en el desplegament de la Xarxa Oberta de 
Catalunya
314-03045/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué cantidad de nodos se han instalado en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos 
obtinguts pel servei de fibra òptica de la Xarxa Oberta de Catalunya
314-03046/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos ingresos se están obteniendo por el servicio de fibra óptica?

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos 
obtinguts per altres serveis diferents als de fibra òptica oferts per la 
Xarxa Oberta de Catalunya
314-03047/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos ingresos se están obteniendo de otros servicios ofrecidos por la Xar-

xa Oberta de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
que disposen de fibra òptica oferta per la Xarxa Oberta de Catalunya
314-03048/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos usuarios, desglosados por comarcas, disponen a día de hoy de fibra 

óptica ofrecida por la Xarxa Oberta de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la 
implantació de la fibra òptica de la Xarxa Oberta de Catalunya
314-03049/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste a día de hoy de las acciones efectuadas para implantar la fibra 

óptica en Cataluña por parte de la Xarxa Oberta de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
quilòmetres de fibra òptica desplegats a Catalunya
314-03050/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos kilómetros de fibra óptica se han desplegado en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficis 
obtinguts en zones amb una densitat de població baixa respecte a la 
tecnologia 5G
314-03051/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué beneficios se presentan y se obtienen en las zonas con una densidad de 

población baja respecto al 5G?

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost inicial i final 
del projecte d’implantació de la Xarxa Oberta de Catalunya
314-03052/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el coste total del proyecto desde su inicio y cuál es la previsión 

del coste total del proyecto de implantación hasta su finalización?

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost aproximat de 
manteniment de la infraestructura de la Xarxa Oberta de Catalunya 
una vegada conclosa la fase d’implantació
314-03053/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) es una operadora del Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), con el objetivo de conectar a través 
de la fibra óptica las sedes de la Generalitat de Cataluña.

La Generalitat se comprometió con el despliegue de una red de telecomunicacio-
nes a través de la fibra óptica capaz de interconectar sus sedes en diferentes pobla-
ciones y con la capacidad para revender el excedente a operadores de telecomuni-
caciones, mediante la concesión administrativa a una empresa.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste aproximado del mantenimiento de la infraestructura una vez 

haya concluído la fase de implantación?

Palacio del Parlamento, 17 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la custòdia de les 
dades personals dels titulars del Carnet Jove
314-03054/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25188 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En referencia al Programa Carnet Jove, servicio de la Generalitat de Catalunya 
dirigido a los jóvenes de entre 12 y 30 años que depende de la Agència Catalana de 
la Joventut (ACJ).

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Quién custodia los datos personales de los titulares del Carnet Jove?

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat dels 
arxius automatitzats utilitzats per a finalitats relacionades amb el 
programa Carnet Jove
314-03055/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En referencia al Programa Carnet Jove, servicio de la Generalitat de Catalunya 
dirigido a los jóvenes de entre 12 y 30 años que depende de la Agència Catalana de 
la Joventut (ACJ).

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿De quién es la titularidad de los archivos automatizados utilizados para fines 

relacionados con el Programa Carnet Jove?

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
de què disposa actualment del programa Carnet Jove
314-03056/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En referencia al Programa Carnet Jove, servicio de la Generalitat de Catalunya 
dirigido a los jóvenes de entre 12 y 30 años que depende de la Agència Catalana de 
la Joventut (ACJ).

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos usuarios dispone actualmente el Programa Carnet Jove?

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
que s’han donat d’alta al programa Carnet Jove del 2015 ençà
314-03057/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En referencia al Programa Carnet Jove, servicio de la Generalitat de Catalunya 
dirigido a los jóvenes de entre 12 y 30 años que depende de la Agència Catalana de 
la Joventut (ACJ).

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos usuarios se han dado de alta en el Programa Carnet Jove en los años 

2015, 2016, 2017 y 2018?

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
que s’han donat de baixa perquè han superat el límit d’edat al 
programa Carnet Jove del 2015 ençà
314-03058/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En referencia al Programa Carnet Jove, servicio de la Generalitat de Catalunya 
dirigido a los jóvenes de entre 12 y 30 años que depende de la Agència Catalana de 
la Joventut (ACJ).

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos usuarios se dieron de baja en el Programa Carnet Jove por superar el 

límite de edad en los años 2015, 2016, 2017, 2018?

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris 
que s’han donat de baixa per causes diferents de la superació del 
límit d’edat al programa Carnet Jove del 2015 ençà
314-03059/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25193 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En referencia al Programa Carnet Jove, servicio de la Generalitat de Catalunya 
dirigido a los jóvenes de entre 12 y 30 años que depende de la Agència Catalana de 
la Joventut (ACJ).

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
¿Cuántos usuarios se dieron de baja en el Programa Carnet Jove por causas di-

ferentes a la superación del límite de edad en los años 2015, 2016, 2017 y 2018? Se 
solicita la información con indicación de la causa de la baja de todos ellos.

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps durant el 
qual es manté la custòdia de les dades personals dels usuaris del 
programa Carnet Jove després de donar-los de baixa
314-03060/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP CS

Reg. 25194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En referencia al Programa Carnet Jove, servicio de la Generalitat de Catalunya 
dirigido a los jóvenes de entre 12 y 30 años que depende de la Agència Catalana de 
la Joventut (ACJ).

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Una vez un usuario es dado de baja del Programa Carnet Jove, ¿durante cuánto 

tiempo se custodian los datos personales del mismo? ¿Qué relación se mantiene con 
el usuario hasta ese momento?

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat de la 
planta setzena de l’edifici dels Jutjats de Sabadell des del gener del 
2018
314-03061/12

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 25196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Hasta el pasado mes de enero el Departament de Justícia de la Generalitat no 

pudo disponer de la planta 16 del edificio donde se ubican los juzgados de Saba-
dell, a fin de que se instalen los nuevos juzgados 9 y 10 creados por el Ministerio 
de Justicia.

1. El Departament de Justícia de la Generalitat, ¿en calidad de qué titularidad 
dispone desde el pasado mes de enero de la planta 16 del edificio donde se ubican 
los Juzgados de Sabadell?

2. En caso de que se disponga en calidad de propietario, ¿en qué concepto se ha 
realizado la transmisión, en concepto de donación, de compraventa o cualquier otro? 
Detalle el concepto.

3. En caso de que se disponga en calidad de arrendamiento, ¿durante cuánto 
tiempo se ha contratado el arrendamiento? ¿Qué precio anual se ha determinado en 
el contrato suscrito? ¿Desde cuándo están pagando el arrendamiento?

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018
María Francisca Valle Fuentes, diputada, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients sobre clàusules abusives en escriptures hipotecàries en 
tràmit als diferents jutjats especialitzats
314-03062/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP 

CS

Reg. 25200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputat del Grup Parlamentari de 

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

L’article 98.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix la creació d’un únic 
Jutjat per província especialitzat en el coneixement dels litigis sobre clàusules abusi-
ves en escriptures hipotecàries (clàusules sòl, venciment anticipat, interessos mora-
toris, despeses de formalització hipotecària o hipoteques multidivisa).

El passat 29 de novembre de 2018, el president del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en la compareixença davant la Comissió de Justícia del Parlament de 
Catalunya, va manifestar que s’havien superat les 35.000 demandes presentades al 
jutjats catalans en relació a les clàusules abusives en escriptures hipotecàries.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quants expedients s’estan tramitant en els diferents jutjats especialitzats per 
províncies a desembre de 2018?

– Quants expedients han entrat en els diferents jutjats especialitzats per provín-
cies durant l’any 2018?

– Quines mesures extraordinàries s’han adoptat per part del Departament de Jus-
tícia i quins recursos humans i materials es posaran a disposició d’aquests Jutjats per 
tal de desbloquejar la situació extraordinària de col·lapse que pateixen i que afecta la 
situació judicial de milers de ciutadans?

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2018
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ordre de la 
secretària general del Departament d’Educació als directors dels 
centres d’educació infantil, primària i secundària perquè trametessin 
llurs projectes lingüístics
314-03063/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 25286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El grup parlamentari de Ciutadans va sol·licitar els projectes lingüístics de tots 
els centres de primària i secundària de Catalunya. La resposta oficial del Departa-
ment d’Educació, amb data 14 de maig de 2018, va ser que «la comunitat educativa 
de cada centre educatiu té el dret a conèixer el projecte educatiu on està inclòs el 
projecte lingüístic. En conseqüència, tots els centres educatius han de tenir els pro-
jectes educatius a disposició de tota la comunitat educativa i facilitar-ne la informa-
ció corresponent». Tanmateix, quan aquest grup parlamentari va a anar a cercar els 
projectes lingüístics de centres va comprovar que la majoria de centres educatius de 
Catalunya no el tenia a disposició de la comunitat educativa, com així afirmava per 
escrit el Departament d’Educació.

Tot i les reiterades peticions del grup parlamentari i d’haver obtingut l’empara 
de la Mesa del Parlament, el Departament d’Educació continua sense haver entre-
gat aquests documents, però el 8 de novembre de 2018, en una resposta escrita, va 
afirmar que «el Departament d’Ensenyament a través de la Inspecció d’Educació 
supervisa els projectes educatius de cada centre amb les visites ordinàries que fan 
els inspectors i inspectores d’Educació en exercici de la funció inspectora que tenen 
encomanada» i després afegeixen «per aquest motiu, us trameto, en annex, les adre-
ces web dels 2.949 centres educatius que presten el Servei d’Educació de Catalunya, 
on han de publicar el projecte educatiu durant aquest curs escolar en compliment de 
l’establert a la Resolució de la secretària general, de 20 de juny de 2018». El fet és 
que la informació que se’ns va facilitar en el dit annex és molt defectuosa, ja que: 
(a) hi manquen centres; (b) en alguns casos, no hi ha cap adreça web sinó una adre-
ça de correu electrònic; i (c) hem pogut comprovar que una gran part de les adreces 
no contenen cap tipus d’informació sobre els projectes lingüístics d’aquests centres.

El 23 de desembre de 2018 va aparèixer al digital El Món una notícia titulada 
«Una entitat antiimmersió aconsegueix que totes les escoles publiquin el seu projec-
te lingüístic» segons la qual la Sra. Núria Cuenca, Secretària General del Departa-
ment d’Educació, va enviar una carta als directors dels centres d’educació infantil, 
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primària i secundària on donava l’ordre d’enviar els seus projectes lingüístics de 
centre a la Sra. Ana Losada per correu electrònic en compliment de la Resolució 
de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). Segons 
assegura aquesta notícia, la Sra. Cuenca afirmava a la carta que «som conscients que 
el compliment d’aquesta Resolució en els terminis atorgats pot suposar un esforç de 
gestió al vostre centre».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– És cert que la Sra. Núria Cuenca va fer una carta dirigida als directors dels 

centres d’educació infantil, primària i secundària? En cas afirmatiu, per què suposa 
un «esforç de gestió» als centres enviar per correu electrònic abans del 15 de gener 
els projectes lingüístics de centre? Per què el Departament d’Educació ens ha mentit 
reiteradament sobre els projectes lingüístics de centre, tal i com es demostra en les 
respostes parlamentàries dels dies 14 de maig i 8 de novembre de 2018 i encara no 
ens els ha fet arribar?

Palau del Parlament, 28 de desembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tala d’arbres a 
Palafrugell i Begur (Baix Empordà)
314-03064/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 25292 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La darrera setmana de desembre una promotora urbanística va talar més de 700 

arbres a Aigua Xelida, considerat «el paisatge preferit de Catalunya», en principi 
sense cap permís de l’Ajuntament Des del consistori adverteixen que aquesta actua-
ció és il·legal, i recorden que el projecte encara s’està tramitant.

Davant del mar, cala d’Aigua Xelida, es projecten 33 habitatges de luxe en uns 
terrenys de més de 30 hectàrees. Aquest dies, en plenes vacances de Nadal i sense 
avisar, hi van entrar les màquines de la promotora i van començar una tala. Fins 
aquesta setmana ningú se n’havia adonat, i quan els veïns ho van veure ja havien 
talat uns 700 arbres, bàsicament pins.

Aigua Xelida és una cala amb un alt valor natural, geològic, cultural i ambien-
tal, situada en una zona propera a l’Espai d’Interès Natural, Muntanyes de Begur, 
on es pretén permetre construir cases de luxe malmetent irreversiblement un entorn 
d’una gran bellesa paisatgística. El Projecte preveu urbanitzar una important peça 
de terreny forestal, coberta al 100% per bosc i massa arbrada, situada en un vessant 
central, a la part superior de la Cala AiguaXelida i amb grans pendents. Terrenys 
ubicats en una zona àmpliament visible i que, en l’actualitat, estan coberts per un 
dens bosc de pins i alzina, típic mediterrani. El model edificatori d’agrupació d’ha-
bitatges fins al nombre de 10, l’important densitat i l’excepcional pendent dels ter-
renys comportarà la creació d’una volumetria edificable immensa que provocarà un 
impacte visual i paisatgístic de dimensions extraordinàries, que alterarà l’estat ac-
tual i comportarà un impacte crític amb la deforestació gairebé completa d’aquest 
important sòl i excepcionals moviments de terres. Impacte visual i paisatgístic no ha 
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estat analitzat i que és actuació obligada i prèvia a la resolució de l’expedient. En cas 
contrari no es pot avaluar, amb l’imprescindible rigor, l’ajust a Dret i als principis 
de desenvolupament urbanístic sostenible del Projecte d’urbanització i de l’actuació 
urbanística.

Al mateix temps també s’estan produint tales d’arbres a Begur, concretament a la 
Cala de Sa Riera on diferents projectes urbanístics també estan amenaçant ambien-
talment i paisatgísticament la zona, tal com està denunciant aquest dies la platafor-
ma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur.

– Té coneixement el Departament de Territori i Sostenibilitat d’aquesta tala sal-
vatge d’arbres?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat de la tala 
d’arbres a Palafrugell i Begur (Baix Empordà)
314-03065/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 25293 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La darrera setmana de desembre una promotora urbanística va talar més de 700 

arbres a Aigua Xelida, considerat «el paisatge preferit de Catalunya», en principi 
sense cap permís de l’Ajuntament Des del consistori adverteixen que aquesta actua-
ció és il·legal, i recorden que el projecte encara s’està tramitant.

Davant del mar, cala d’Aigua Xelida, es projecten 33 habitatges de luxe en uns 
terrenys de més de 30 hectàrees. Aquest dies, en plenes vacances de Nadal i sense 
avisar, hi van entrar les màquines de la promotora i van començar una tala. Fins 
aquesta setmana ningú se n’havia adonat, i quan els veïns ho van veure ja havien 
talat uns 700 arbres, bàsicament pins.

Aigua Xelida és una cala amb un alt valor natural, geològic, cultural i ambien-
tal, situada en una zona propera a l’Espai d’Interès Natural, Muntanyes de Begur, 
on es pretén permetre construir cases de luxe malmetent irreversiblement un entorn 
d’una gran bellesa paisatgística. El Projecte preveu urbanitzar una important peça 
de terreny forestal, coberta al 100% per bosc i massa arbrada, situada en un vessant 
central, a la part superior de la Cala AiguaXelida i amb grans pendents. Terrenys 
ubicats en una zona àmpliament visible i que, en l’actualitat, estan coberts per un 
dens bosc de pins i alzina, típic mediterrani. El model edificatori d’agrupació d’ha-
bitatges fins al nombre de 10, l’important densitat i l’excepcional pendent dels ter-
renys comportarà la creació d’una volumetria edificable immensa que provocarà un 
impacte visual i paisatgístic de dimensions extraordinàries, que alterarà l’estat ac-
tual i comportarà un impacte crític amb la deforestació gairebé completa d’aquest 
important sòl i excepcionals moviments de terres. Impacte visual i paisatgístic no ha 
estat analitzat i que és actuació obligada i prèvia a la resolució de l’expedient. En cas 
contrari no es pot avaluar, amb l’imprescindible rigor, l’ajust a Dret i als principis 
de desenvolupament urbanístic sostenible del Projecte d’urbanització i de l’actuació 
urbanística.
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Al mateix temps també s’estan produint tales d’arbres a Begur, concretament a la 
Cala de Sa Riera on diferents projectes urbanístics també estan amenaçant ambien-
talment i paisatgísticament la zona, tal com està denunciant aquest dies la platafor-
ma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur.

– Considera el Departament de Territori i Sostenibilitat que aquesta tala d’arbres 
és legal?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb 
l’Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) per a conèixer la situació 
de les zones on s’han talat arbres
314-03066/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 25294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La darrera setmana de desembre una promotora urbanística va talar més de 700 

arbres a Aigua Xelida, considerat «el paisatge preferit de Catalunya», en principi 
sense cap permís de l’Ajuntament Des del consistori adverteixen que aquesta actua-
ció és il·legal, i recorden que el projecte encara s’està tramitant.

Davant del mar, cala d’Aigua Xelida, es projecten 33 habitatges de luxe en uns 
terrenys de més de 30 hectàrees. Aquest dies, en plenes vacances de Nadal i sense 
avisar, hi van entrar les màquines de la promotora i van començar una tala. Fins 
aquesta setmana ningú se n’havia adonat, i quan els veïns ho van veure ja havien 
talat uns 700 arbres, bàsicament pins.

Aigua Xelida és una cala amb un alt valor natural, geològic, cultural i ambiental, 
situada en una zona propera a l’Espai d’Interès Natural, Muntanyes de Begur, on es 
pretén permetre construir cases de luxe malmetent irreversiblement un entorn d’una 
gran bellesa paisatgística. El Projecte preveu urbanitzar una important peça de ter-
reny forestal, coberta al 100% per bosc i massa arbrada, situada en un vessant cen-
tral, a la part superior de la Cala AiguaXelida i amb grans pendents. Terrenys ubi-
cats en una zona àmpliament visible i que, en l’actualitat, estan coberts per un dens 
bosc de pins i alzina, típic mediterrani. El model edificatori d’agrupació d’habitatges 
fins al nombre de 10, l’important densitat i l’excepcional pendent dels terrenys com-
portarà la creació d’una volumetria edificable immensa que provocarà un impacte 
visual i paisatgístic de dimensions extraordinàries, que alterarà l’estat actual i com-
portarà un impacte crític amb la deforestació gairebé completa d’aquest important 
sòl i excepcionals moviments de terres. Impacte visual i paisatgístic no ha estat ana-
litzat i que és actuació obligada i prèvia a la resolució de l’expedient. En cas contrari 
no es pot avaluar, amb l’imprescindible rigor, l’ajust a Dret i als principis de desenvo-
lupament urbanístic sostenible del Projecte d’urbanització i de l’actuació urbanística.

Al mateix temps també s’estan produint tales d’arbres a Begur, concretament a la 
Cala de Sa Riera on diferents projectes urbanístics també estan amenaçant ambien-
talment i paisatgísticament la zona, tal com està denunciant aquest dies la platafor-
ma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur.
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– S’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Palafrugell per conèixer la situació?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
aturar la tala d’arbres a la cala d’Aigua Xelida, a Palafrugell (Baix 
Empordà)
314-03067/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 25295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La darrera setmana de desembre una promotora urbanística va talar més de 700 

arbres a Aigua Xelida, considerat «el paisatge preferit de Catalunya», en principi 
sense cap permís de l’Ajuntament Des del consistori adverteixen que aquesta actua-
ció és il·legal, i recorden que el projecte encara s’està tramitant.

Davant del mar, cala d’Aigua Xelida, es projecten 33 habitatges de luxe en uns 
terrenys de més de 30 hectàrees. Aquest dies, en plenes vacances de Nadal i sense 
avisar, hi van entrar les màquines de la promotora i van començar una tala. Fins 
aquesta setmana ningú se n’havia adonat, i quan els veïns ho van veure ja havien 
talat uns 700 arbres, bàsicament pins.

Aigua Xelida és una cala amb un alt valor natural, geològic, cultural i ambien-
tal, situada en una zona propera a l’Espai d’Interès Natural, Muntanyes de Begur, 
on es pretén permetre construir cases de luxe malmetent irreversiblement un entorn 
d’una gran bellesa paisatgística. El Projecte preveu urbanitzar una important peça 
de terreny forestal, coberta al 100% per bosc i massa arbrada, situada en un vessant 
central, a la part superior de la Cala AiguaXelida i amb grans pendents. Terrenys 
ubicats en una zona àmpliament visible i que, en l’actualitat, estan coberts per un 
dens bosc de pins i alzina, típic mediterrani. El model edificatori d’agrupació d’ha-
bitatges fins al nombre de 10, l’important densitat i l’excepcional pendent dels ter-
renys comportarà la creació d’una volumetria edificable immensa que provocarà un 
impacte visual i paisatgístic de dimensions extraordinàries, que alterarà l’estat ac-
tual i comportarà un impacte crític amb la deforestació gairebé completa d’aquest 
important sòl i excepcionals moviments de terres. Impacte visual i paisatgístic no ha 
estat analitzat i que és actuació obligada i prèvia a la resolució de l’expedient. En cas 
contrari no es pot avaluar, amb l’imprescindible rigor, l’ajust a Dret i als principis 
de desenvolupament urbanístic sostenible del Projecte d’urbanització i de l’actuació 
urbanística.

Al mateix temps també s’estan produint tales d’arbres a Begur, concretament a la 
Cala de Sa Riera on diferents projectes urbanístics també estan amenaçant ambien-
talment i paisatgísticament la zona, tal com està denunciant aquest dies la platafor-
ma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur.

– Que pensa fer la Generalitat per aturar la tala d’arbres a Aigua Xelida?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
aturar la tala d’arbres a la Costa Brava
314-03068/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 25296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La darrera setmana de desembre una promotora urbanística va talar més de 700 

arbres a Aigua Xelida, considerat «el paisatge preferit de Catalunya», en principi 
sense cap permís de l’Ajuntament Des del consistori adverteixen que aquesta actua-
ció és il·legal, i recorden que el projecte encara s’està tramitant.

Davant del mar, cala d’Aigua Xelida, es projecten 33 habitatges de luxe en uns 
terrenys de més de 30 hectàrees. Aquest dies, en plenes vacances de Nadal i sense 
avisar, hi van entrar les màquines de la promotora i van començar una tala. Fins 
aquesta setmana ningú se n’havia adonat, i quan els veïns ho van veure ja havien 
talat uns 700 arbres, bàsicament pins.

Aigua Xelida és una cala amb un alt valor natural, geològic, cultural i ambien-
tal, situada en una zona propera a l’Espai d’Interès Natural, Muntanyes de Begur, 
on es pretén permetre construir cases de luxe malmetent irreversiblement un entorn 
d’una gran bellesa paisatgística. El Projecte preveu urbanitzar una important peça 
de terreny forestal, coberta al 100% per bosc i massa arbrada, situada en un vessant 
central, a la part superior de la Cala AiguaXelida i amb grans pendents. Terrenys 
ubicats en una zona àmpliament visible i que, en l’actualitat, estan coberts per un 
dens bosc de pins i alzina, típic mediterrani. El model edificatori d’agrupació d’ha-
bitatges fins al nombre de 10, l’important densitat i l’excepcional pendent dels ter-
renys comportarà la creació d’una volumetria edificable immensa que provocarà un 
impacte visual i paisatgístic de dimensions extraordinàries, que alterarà l’estat ac-
tual i comportarà un impacte crític amb la deforestació gairebé completa d’aquest 
important sòl i excepcionals moviments de terres. Impacte visual i paisatgístic no ha 
estat analitzat i que és actuació obligada i prèvia a la resolució de l’expedient. En cas 
contrari no es pot avaluar, amb l’imprescindible rigor, l’ajust a Dret i als principis 
de desenvolupament urbanístic sostenible del Projecte d’urbanització i de l’actuació 
urbanística.

Al mateix temps també s’estan produint tales d’arbres a Begur, concretament a la 
Cala de Sa Riera on diferents projectes urbanístics també estan amenaçant ambien-
talment i paisatgísticament la zona, tal com està denunciant aquest dies la platafor-
ma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur.

– Que pensa fer la Generalitat per aturar la tala d’arbres al conjunt de la Costa 
Brava?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla previst per a 
protegir la vegetació i les zones boscoses de la Costa Brava
314-03069/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 25297 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La darrera setmana de desembre una promotora urbanística va talar més de 700 

arbres a Aigua Xelida, considerat «el paisatge preferit de Catalunya», en principi 
sense cap permís de l’Ajuntament Des del consistori adverteixen que aquesta actua-
ció és il·legal, i recorden que el projecte encara s’està tramitant.

Davant del mar, cala d’Aigua Xelida, es projecten 33 habitatges de luxe en uns 
terrenys de més de 30 hectàrees. Aquest dies, en plenes vacances de Nadal i sense 
avisar, hi van entrar les màquines de la promotora i van començar una tala. Fins 
aquesta setmana ningú se n’havia adonat, i quan els veïns ho van veure ja havien 
talat uns 700 arbres, bàsicament pins.

Aigua Xelida és una cala amb un alt valor natural, geològic, cultural i ambien-
tal, situada en una zona propera a l’Espai d’Interès Natural, Muntanyes de Begur, 
on es pretén permetre construir cases de luxe malmetent irreversiblement un entorn 
d’una gran bellesa paisatgística. El Projecte preveu urbanitzar una important peça 
de terreny forestal, coberta al 100% per bosc i massa arbrada, situada en un vessant 
central, a la part superior de la Cala AiguaXelida i amb grans pendents. Terrenys 
ubicats en una zona àmpliament visible i que, en l’actualitat, estan coberts per un 
dens bosc de pins i alzina, típic mediterrani. El model edificatori d’agrupació d’ha-
bitatges fins al nombre de 10, l’important densitat i l’excepcional pendent dels ter-
renys comportarà la creació d’una volumetria edificable immensa que provocarà un 
impacte visual i paisatgístic de dimensions extraordinàries, que alterarà l’estat ac-
tual i comportarà un impacte crític amb la deforestació gairebé completa d’aquest 
important sòl i excepcionals moviments de terres. Impacte visual i paisatgístic no ha 
estat analitzat i que és actuació obligada i prèvia a la resolució de l’expedient. En cas 
contrari no es pot avaluar, amb l’imprescindible rigor, l’ajust a Dret i als principis 
de desenvolupament urbanístic sostenible del Projecte d’urbanització i de l’actuació 
urbanística.

Al mateix temps també s’estan produint tales d’arbres a Begur, concretament a la 
Cala de Sa Riera on diferents projectes urbanístics també estan amenaçant ambien-
talment i paisatgísticament la zona, tal com està denunciant aquest dies la platafor-
ma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur.

– Té el Departament de Territori algun pla per protegir la vegetació i les zones 
boscoses de la Costa Brava amenaçades per el boom urbanístic?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP



BOPC 239
18 de gener de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb 
l’empresa promotora responsable de la tala d’arbres a la cala d’Aigua 
Xelida, de Palafrugell (Baix Empordà)
314-03070/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 25298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La darrera setmana de desembre una promotora urbanística va talar més de 700 

arbres a Aigua Xelida, considerat «el paisatge preferit de Catalunya», en principi 
sense cap permís de l’Ajuntament Des del consistori adverteixen que aquesta actua-
ció és il·legal, i recorden que el projecte encara s’està tramitant.

Davant del mar, cala d’Aigua Xelida, es projecten 33 habitatges de luxe en uns 
terrenys de més de 30 hectàrees. Aquest dies, en plenes vacances de Nadal i sense 
avisar, hi van entrar les màquines de la promotora i van començar una tala. Fins 
aquesta setmana ningú se n’havia adonat, i quan els veïns ho van veure ja havien 
talat uns 700 arbres, bàsicament pins.

Aigua Xelida és una cala amb un alt valor natural, geològic, cultural i ambien-
tal, situada en una zona propera a l’Espai d’Interès Natural, Muntanyes de Begur, 
on es pretén permetre construir cases de luxe malmetent irreversiblement un entorn 
d’una gran bellesa paisatgística. El Projecte preveu urbanitzar una important peça 
de terreny forestal, coberta al 100% per bosc i massa arbrada, situada en un vessant 
central, a la part superior de la Cala AiguaXelida i amb grans pendents. Terrenys 
ubicats en una zona àmpliament visible i que, en l’actualitat, estan coberts per un 
dens bosc de pins i alzina, típic mediterrani. El model edificatori d’agrupació d’ha-
bitatges fins al nombre de 10, l’important densitat i l’excepcional pendent dels ter-
renys comportarà la creació d’una volumetria edificable immensa que provocarà un 
impacte visual i paisatgístic de dimensions extraordinàries, que alterarà l’estat ac-
tual i comportarà un impacte crític amb la deforestació gairebé completa d’aquest 
important sòl i excepcionals moviments de terres. Impacte visual i paisatgístic no ha 
estat analitzat i que és actuació obligada i prèvia a la resolució de l’expedient. En cas 
contrari no es pot avaluar, amb l’imprescindible rigor, l’ajust a Dret i als principis 
de desenvolupament urbanístic sostenible del Projecte d’urbanització i de l’actuació 
urbanística.

Al mateix temps també s’estan produint tales d’arbres a Begur, concretament a la 
Cala de Sa Riera on diferents projectes urbanístics també estan amenaçant ambien-
talment i paisatgísticament la zona, tal com està denunciant aquest dies la platafor-
ma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur.

– S’ha posat en contacte la Generalitat amb l’empresa promotora?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
sancionar a l’empresa promotora responsable de la tala d’arbres a la 
cala d’Aigua Xelida, de Palafrugell (Baix Empordà)
314-03071/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 25299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La darrera setmana de desembre una promotora urbanística va talar més de 700 

arbres a Aigua Xelida, considerat «el paisatge preferit de Catalunya», en principi 
sense cap permís de l’Ajuntament Des del consistori adverteixen que aquesta actua-
ció és il·legal, i recorden que el projecte encara s’està tramitant.

Davant del mar, cala d’Aigua Xelida, es projecten 33 habitatges de luxe en uns 
terrenys de més de 30 hectàrees. Aquest dies, en plenes vacances de Nadal i sense 
avisar, hi van entrar les màquines de la promotora i van començar una tala. Fins 
aquesta setmana ningú se n’havia adonat, i quan els veïns ho van veure ja havien 
talat uns 700 arbres, bàsicament pins.

Aigua Xelida és una cala amb un alt valor natural, geològic, cultural i ambien-
tal, situada en una zona propera a l’Espai d’Interès Natural, Muntanyes de Begur, 
on es pretén permetre construir cases de luxe malmetent irreversiblement un entorn 
d’una gran bellesa paisatgística. El Projecte preveu urbanitzar una important peça 
de terreny forestal, coberta al 100% per bosc i massa arbrada, situada en un vessant 
central, a la part superior de la Cala AiguaXelida i amb grans pendents. Terrenys 
ubicats en una zona àmpliament visible i que, en l’actualitat, estan coberts per un 
dens bosc de pins i alzina, típic mediterrani. El model edificatori d’agrupació d’ha-
bitatges fins al nombre de 10, l’important densitat i l’excepcional pendent dels ter-
renys comportarà la creació d’una volumetria edificable immensa que provocarà un 
impacte visual i paisatgístic de dimensions extraordinàries, que alterarà l’estat ac-
tual i comportarà un impacte crític amb la deforestació gairebé completa d’aquest 
important sòl i excepcionals moviments de terres. Impacte visual i paisatgístic no ha 
estat analitzat i que és actuació obligada i prèvia a la resolució de l’expedient. En cas 
contrari no es pot avaluar, amb l’imprescindible rigor, l’ajust a Dret i als principis 
de desenvolupament urbanístic sostenible del Projecte d’urbanització i de l’actuació 
urbanística.

Al mateix temps també s’estan produint tales d’arbres a Begur, concretament a la 
Cala de Sa Riera on diferents projectes urbanístics també estan amenaçant ambien-
talment i paisatgísticament la zona, tal com està denunciant aquest dies la platafor-
ma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur.

– Té previst la Generalitat sancionar a l’empresa promotora?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de posar 
en coneixement de la Fiscalia la tala d’arbres a la cala d’Aigua Xelida, 
de Palafrugell (Baix Empordà)
314-03072/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 25300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La darrera setmana de desembre una promotora urbanística va talar més de 700 

arbres a Aigua Xelida, considerat «el paisatge preferit de Catalunya», en principi 
sense cap permís de l’Ajuntament Des del consistori adverteixen que aquesta actua-
ció és il·legal, i recorden que el projecte encara s’està tramitant.

Davant del mar, cala d’Aigua Xelida, es projecten 33 habitatges de luxe en uns 
terrenys de més de 30 hectàrees. Aquest dies, en plenes vacances de Nadal i sense 
avisar, hi van entrar les màquines de la promotora i van començar una tala. Fins 
aquesta setmana ningú se n’havia adonat, i quan els veïns ho van veure ja havien 
talat uns 700 arbres, bàsicament pins.

Aigua Xelida és una cala amb un alt valor natural, geològic, cultural i ambien-
tal, situada en una zona propera a l’Espai d’Interès Natural, Muntanyes de Begur, 
on es pretén permetre construir cases de luxe malmetent irreversiblement un entorn 
d’una gran bellesa paisatgística. El Projecte preveu urbanitzar una important peça 
de terreny forestal, coberta al 100% per bosc i massa arbrada, situada en un vessant 
central, a la part superior de la Cala AiguaXelida i amb grans pendents. Terrenys 
ubicats en una zona àmpliament visible i que, en l’actualitat, estan coberts per un 
dens bosc de pins i alzina, típic mediterrani. El model edificatori d’agrupació d’ha-
bitatges fins al nombre de 10, l’important densitat i l’excepcional pendent dels ter-
renys comportarà la creació d’una volumetria edificable immensa que provocarà un 
impacte visual i paisatgístic de dimensions extraordinàries, que alterarà l’estat ac-
tual i comportarà un impacte crític amb la deforestació gairebé completa d’aquest 
important sòl i excepcionals moviments de terres. Impacte visual i paisatgístic no ha 
estat analitzat i que és actuació obligada i prèvia a la resolució de l’expedient. En cas 
contrari no es pot avaluar, amb l’imprescindible rigor, l’ajust a Dret i als principis 
de desenvolupament urbanístic sostenible del Projecte d’urbanització i de l’actuació 
urbanística.

Al mateix temps també s’estan produint tales d’arbres a Begur, concretament a la 
Cala de Sa Riera on diferents projectes urbanístics també estan amenaçant ambien-
talment i paisatgísticament la zona, tal com està denunciant aquest dies la platafor-
ma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur.

– Pensa la Generalitat posar aquests fets en coneixement de la Fiscalia?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels 
agents rurals amb relació a la tala d’arbres a la cala d’Aigua Xelida, a 
Palafrugell (Baix Empordà)
314-03073/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 25301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La darrera setmana de desembre una promotora urbanística va talar més de 700 

arbres a Aigua Xelida, considerat «el paisatge preferit de Catalunya», en principi 
sense cap permís de l’Ajuntament Des del consistori adverteixen que aquesta actua-
ció és il·legal, i recorden que el projecte encara s’està tramitant.

Davant del mar, cala d’Aigua Xelida, es projecten 33 habitatges de luxe en uns 
terrenys de més de 30 hectàrees. Aquest dies, en plenes vacances de Nadal i sense 
avisar, hi van entrar les màquines de la promotora i van començar una tala. Fins 
aquesta setmana ningú se n’havia adonat, i quan els veïns ho van veure ja havien 
talat uns 700 arbres, bàsicament pins.

Aigua Xelida és una cala amb un alt valor natural, geològic, cultural i ambien-
tal, situada en una zona propera a l’Espai d’Interès Natural, Muntanyes de Begur, 
on es pretén permetre construir cases de luxe malmetent irreversiblement un entorn 
d’una gran bellesa paisatgística. El Projecte preveu urbanitzar una important peça 
de terreny forestal, coberta al 100% per bosc i massa arbrada, situada en un vessant 
central, a la part superior de la Cala AiguaXelida i amb grans pendents. Terrenys 
ubicats en una zona àmpliament visible i que, en l’actualitat, estan coberts per un 
dens bosc de pins i alzina, típic mediterrani. El model edificatori d’agrupació d’ha-
bitatges fins al nombre de 10, l’important densitat i l’excepcional pendent dels ter-
renys comportarà la creació d’una volumetria edificable immensa que provocarà un 
impacte visual i paisatgístic de dimensions extraordinàries, que alterarà l’estat ac-
tual i comportarà un impacte crític amb la deforestació gairebé completa d’aquest 
important sòl i excepcionals moviments de terres. Impacte visual i paisatgístic no ha 
estat analitzat i que és actuació obligada i prèvia a la resolució de l’expedient. En cas 
contrari no es pot avaluar, amb l’imprescindible rigor, l’ajust a Dret i als principis 
de desenvolupament urbanístic sostenible del Projecte d’urbanització i de l’actuació 
urbanística.

Al mateix temps també s’estan produint tales d’arbres a Begur, concretament a la 
Cala de Sa Riera on diferents projectes urbanístics també estan amenaçant ambien-
talment i paisatgísticament la zona, tal com està denunciant aquest dies la platafor-
ma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur.

– Han realitzat els agents rurals alguna actuació a la zona d’Aigua Xelida?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per 
a aturar el projecte urbanístic a Aigua Xelida, a Palafrugell (Baix 
Empordà)
314-03074/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 25302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La darrera setmana de desembre una promotora urbanística va talar més de 700 

arbres a Aigua Xelida, considerat «el paisatge preferit de Catalunya», en principi 
sense cap permís de l’Ajuntament Des del consistori adverteixen que aquesta actua-
ció és il·legal, i recorden que el projecte encara s’està tramitant.

Davant del mar, cala d’Aigua Xelida, es projecten 33 habitatges de luxe en uns 
terrenys de més de 30 hectàrees. Aquest dies, en plenes vacances de Nadal i sense 
avisar, hi van entrar les màquines de la promotora i van començar una tala. Fins 
aquesta setmana ningú se n’havia adonat, i quan els veïns ho van veure ja havien 
talat uns 700 arbres, bàsicament pins.

Aigua Xelida és una cala amb un alt valor natural, geològic, cultural i ambien-
tal, situada en una zona propera a l’Espai d’Interès Natural, Muntanyes de Begur, 
on es pretén permetre construir cases de luxe malmetent irreversiblement un entorn 
d’una gran bellesa paisatgística. El Projecte preveu urbanitzar una important peça 
de terreny forestal, coberta al 100% per bosc i massa arbrada, situada en un vessant 
central, a la part superior de la Cala AiguaXelida i amb grans pendents. Terrenys 
ubicats en una zona àmpliament visible i que, en l’actualitat, estan coberts per un 
dens bosc de pins i alzina, típic mediterrani. El model edificatori d’agrupació d’ha-
bitatges fins al nombre de 10, l’important densitat i l’excepcional pendent dels ter-
renys comportarà la creació d’una volumetria edificable immensa que provocarà un 
impacte visual i paisatgístic de dimensions extraordinàries, que alterarà l’estat ac-
tual i comportarà un impacte crític amb la deforestació gairebé completa d’aquest 
important sòl i excepcionals moviments de terres. Impacte visual i paisatgístic no ha 
estat analitzat i que és actuació obligada i prèvia a la resolució de l’expedient. En cas 
contrari no es pot avaluar, amb l’imprescindible rigor, l’ajust a Dret i als principis 
de desenvolupament urbanístic sostenible del Projecte d’urbanització i de l’actuació 
urbanística.

Al mateix temps també s’estan produint tales d’arbres a Begur, concretament a la 
Cala de Sa Riera on diferents projectes urbanístics també estan amenaçant ambien-
talment i paisatgísticament la zona, tal com està denunciant aquest dies la platafor-
ma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur.

– El Departament de Territori i Sostenibilitat quines mesures està prenent per 
aturar el projecte urbanístic a Aigua Xelida?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del Pla 
director urbanístic de sòls sostenibles
314-03075/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 25303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La darrera setmana de desembre una promotora urbanística va talar més de 700 

arbres a Aigua Xelida, considerat «el paisatge preferit de Catalunya», en principi 
sense cap permís de l’Ajuntament Des del consistori adverteixen que aquesta actua-
ció és il·legal, i recorden que el projecte encara s’està tramitant.

Davant del mar, cala d’Aigua Xelida, es projecten 33 habitatges de luxe en uns 
terrenys de més de 30 hectàrees. Aquest dies, en plenes vacances de Nadal i sense 
avisar, hi van entrar les màquines de la promotora i van començar una tala. Fins 
aquesta setmana ningú se n’havia adonat, i quan els veïns ho van veure ja havien 
talat uns 700 arbres, bàsicament pins.

Aigua Xelida és una cala amb un alt valor natural, geològic, cultural i ambien-
tal, situada en una zona propera a l’Espai d’Interès Natural, Muntanyes de Begur, 
on es pretén permetre construir cases de luxe malmetent irreversiblement un entorn 
d’una gran bellesa paisatgística. El Projecte preveu urbanitzar una important peça 
de terreny forestal, coberta al 100% per bosc i massa arbrada, situada en un vessant 
central, a la part superior de la Cala AiguaXelida i amb grans pendents. Terrenys 
ubicats en una zona àmpliament visible i que, en l’actualitat, estan coberts per un 
dens bosc de pins i alzina, típic mediterrani. El model edificatori d’agrupació d’ha-
bitatges fins al nombre de 10, l’important densitat i l’excepcional pendent dels ter-
renys comportarà la creació d’una volumetria edificable immensa que provocarà un 
impacte visual i paisatgístic de dimensions extraordinàries, que alterarà l’estat ac-
tual i comportarà un impacte crític amb la deforestació gairebé completa d’aquest 
important sòl i excepcionals moviments de terres. Impacte visual i paisatgístic no ha 
estat analitzat i que és actuació obligada i prèvia a la resolució de l’expedient. En cas 
contrari no es pot avaluar, amb l’imprescindible rigor, l’ajust a Dret i als principis 
de desenvolupament urbanístic sostenible del Projecte d’urbanització i de l’actuació 
urbanística.

Al mateix temps també s’estan produint tales d’arbres a Begur, concretament a la 
Cala de Sa Riera on diferents projectes urbanístics també estan amenaçant ambien-
talment i paisatgísticament la zona, tal com està denunciant aquest dies la platafor-
ma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur.

– Quan pensa aprovar la Generalitat el Pla Director Urbanístic de Sols Soste-
nibles?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per 
a restaurar la zona d’Aigua Xelida, a Palafrugell (Baix Empordà), i 
reconstruir-hi el bosc mediterrani
314-03076/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 25304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La darrera setmana de desembre una promotora urbanística va talar més de 700 

arbres a Aigua Xelida, considerat «el paisatge preferit de Catalunya», en principi 
sense cap permís de l’Ajuntament Des del consistori adverteixen que aquesta actua-
ció és il·legal, i recorden que el projecte encara s’està tramitant.

Davant del mar, cala d’Aigua Xelida, es projecten 33 habitatges de luxe en uns 
terrenys de més de 30 hectàrees. Aquest dies, en plenes vacances de Nadal i sense 
avisar, hi van entrar les màquines de la promotora i van començar una tala. Fins 
aquesta setmana ningú se n’havia adonat, i quan els veïns ho van veure ja havien 
talat uns 700 arbres, bàsicament pins.

Aigua Xelida és una cala amb un alt valor natural, geològic, cultural i ambien-
tal, situada en una zona propera a l’Espai d’Interès Natural, Muntanyes de Begur, 
on es pretén permetre construir cases de luxe malmetent irreversiblement un entorn 
d’una gran bellesa paisatgística. El Projecte preveu urbanitzar una important peça 
de terreny forestal, coberta al 100% per bosc i massa arbrada, situada en un vessant 
central, a la part superior de la Cala AiguaXelida i amb grans pendents. Terrenys 
ubicats en una zona àmpliament visible i que, en l’actualitat, estan coberts per un 
dens bosc de pins i alzina, típic mediterrani. El model edificatori d’agrupació d’ha-
bitatges fins al nombre de 10, l’important densitat i l’excepcional pendent dels ter-
renys comportarà la creació d’una volumetria edificable immensa que provocarà un 
impacte visual i paisatgístic de dimensions extraordinàries, que alterarà l’estat ac-
tual i comportarà un impacte crític amb la deforestació gairebé completa d’aquest 
important sòl i excepcionals moviments de terres. Impacte visual i paisatgístic no ha 
estat analitzat i que és actuació obligada i prèvia a la resolució de l’expedient. En cas 
contrari no es pot avaluar, amb l’imprescindible rigor, l’ajust a Dret i als principis 
de desenvolupament urbanístic sostenible del Projecte d’urbanització i de l’actuació 
urbanística.

Al mateix temps també s’estan produint tales d’arbres a Begur, concretament a la 
Cala de Sa Riera on diferents projectes urbanístics també estan amenaçant ambien-
talment i paisatgísticament la zona, tal com està denunciant aquest dies la platafor-
ma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur.

– Quines mesures pensa dur a terme la Generalitat per restaura la zona d’Aigua 
Xelida de manera definitiva per reconstruir un bosc mediterrani?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tala d’arbres a la 
zona de Sa Riera, a Begur (Baix Empordà)
314-03077/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 25305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La darrera setmana de desembre una promotora urbanística va talar més de 700 

arbres a Aigua Xelida, considerat «el paisatge preferit de Catalunya», en principi 
sense cap permís de l’Ajuntament Des del consistori adverteixen que aquesta actua-
ció és il·legal, i recorden que el projecte encara s’està tramitant.

Davant del mar, cala d’Aigua Xelida, es projecten 33 habitatges de luxe en uns 
terrenys de més de 30 hectàrees. Aquest dies, en plenes vacances de Nadal i sense 
avisar, hi van entrar les màquines de la promotora i van començar una tala. Fins 
aquesta setmana ningú se n’havia adonat, i quan els veïns ho van veure ja havien 
talat uns 700 arbres, bàsicament pins.

Aigua Xelida és una cala amb un alt valor natural, geològic, cultural i ambien-
tal, situada en una zona propera a l’Espai d’Interès Natural, Muntanyes de Begur, 
on es pretén permetre construir cases de luxe malmetent irreversiblement un entorn 
d’una gran bellesa paisatgística. El Projecte preveu urbanitzar una important peça 
de terreny forestal, coberta al 100% per bosc i massa arbrada, situada en un vessant 
central, a la part superior de la Cala AiguaXelida i amb grans pendents. Terrenys 
ubicats en una zona àmpliament visible i que, en l’actualitat, estan coberts per un 
dens bosc de pins i alzina, típic mediterrani. El model edificatori d’agrupació d’ha-
bitatges fins al nombre de 10, l’important densitat i l’excepcional pendent dels ter-
renys comportarà la creació d’una volumetria edificable immensa que provocarà un 
impacte visual i paisatgístic de dimensions extraordinàries, que alterarà l’estat ac-
tual i comportarà un impacte crític amb la deforestació gairebé completa d’aquest 
important sòl i excepcionals moviments de terres. Impacte visual i paisatgístic no ha 
estat analitzat i que és actuació obligada i prèvia a la resolució de l’expedient. En cas 
contrari no es pot avaluar, amb l’imprescindible rigor, l’ajust a Dret i als principis 
de desenvolupament urbanístic sostenible del Projecte d’urbanització i de l’actuació 
urbanística.

Al mateix temps també s’estan produint tales d’arbres a Begur, concretament a la 
Cala de Sa Riera on diferents projectes urbanístics també estan amenaçant ambien-
talment i paisatgísticament la zona, tal com està denunciant aquest dies la platafor-
ma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur.

– Té coneixement el Departament de Territori i Sostenibilitat de la tala d’arbres 
a Begur, concretament a Sa Riera?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
aturar la tala d’arbres a Sa Riera, a Begur (Baix Empordà)
314-03078/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 25306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
La darrera setmana de desembre una promotora urbanística va talar més de 700 

arbres a Aigua Xelida, considerat «el paisatge preferit de Catalunya», en principi 
sense cap permís de l’Ajuntament Des del consistori adverteixen que aquesta actua-
ció és il·legal, i recorden que el projecte encara s’està tramitant.

Davant del mar, cala d’Aigua Xelida, es projecten 33 habitatges de luxe en uns 
terrenys de més de 30 hectàrees. Aquest dies, en plenes vacances de Nadal i sense 
avisar, hi van entrar les màquines de la promotora i van començar una tala. Fins 
aquesta setmana ningú se n’havia adonat, i quan els veïns ho van veure ja havien 
talat uns 700 arbres, bàsicament pins.

Aigua Xelida és una cala amb un alt valor natural, geològic, cultural i ambien-
tal, situada en una zona propera a l’Espai d’Interès Natural, Muntanyes de Begur, 
on es pretén permetre construir cases de luxe malmetent irreversiblement un entorn 
d’una gran bellesa paisatgística. El Projecte preveu urbanitzar una important peça 
de terreny forestal, coberta al 100% per bosc i massa arbrada, situada en un vessant 
central, a la part superior de la Cala AiguaXelida i amb grans pendents. Terrenys 
ubicats en una zona àmpliament visible i que, en l’actualitat, estan coberts per un 
dens bosc de pins i alzina, típic mediterrani. El model edificatori d’agrupació d’ha-
bitatges fins al nombre de 10, l’important densitat i l’excepcional pendent dels ter-
renys comportarà la creació d’una volumetria edificable immensa que provocarà un 
impacte visual i paisatgístic de dimensions extraordinàries, que alterarà l’estat ac-
tual i comportarà un impacte crític amb la deforestació gairebé completa d’aquest 
important sòl i excepcionals moviments de terres. Impacte visual i paisatgístic no ha 
estat analitzat i que és actuació obligada i prèvia a la resolució de l’expedient. En cas 
contrari no es pot avaluar, amb l’imprescindible rigor, l’ajust a Dret i als principis 
de desenvolupament urbanístic sostenible del Projecte d’urbanització i de l’actuació 
urbanística.

Al mateix temps també s’estan produint tales d’arbres a Begur, concretament a la 
Cala de Sa Riera on diferents projectes urbanístics també estan amenaçant ambien-
talment i paisatgísticament la zona, tal com està denunciant aquest dies la platafor-
ma SOS Aiguafreda - Salvem la Costa de Begur.

– Té previst el Departament de Territori i Sostenibilitat alguna actuació per atura 
la tala d’arbres a Sa Riera?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Badalona el 2016
314-03079/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 25310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el número de delictes comesos a la ciutat de Badalona (Barcelo-

nès) durant l’any 2016? Desglossar per el tipus de delictes.

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Badalona el 2017
314-03080/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 25311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el número de delictes comesos a la ciutat de Badalona (Barcelo-

nès) durant l’any 2017? Desglossar per el tipus de delictes.

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Badalona el 2018
314-03081/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 25312 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 



BOPC 239
18 de gener de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 150

– Quin ha estat el número de delictes comesos a la ciutat de Badalona (Barcelo-
nès) durant l’any 2018? Desglossar per el tipus de delictes

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Badalona el 2016
314-03082/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 25313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el número de faltes comeses a la ciutat de Badalona (Barcelonès) 

durant l’any 2016? Desglossar per el tipus de falta.

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Badalona el 2017
314-03083/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 25314 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el número de faltes comeses a la ciutat de Badalona (Barcelonès) 

durant l’any 2017? Desglossar per el tipus de falta.

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Badalona el 2018
314-03084/12

FORMULACIÓ: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL SP PPC

Reg. 25315 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el número de faltes comeses a la ciutat de Badalona (Barcelonès) 

durant l’any 2018? Desglossar per el tipus de falta.

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes perquè l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural assumeixi 
la gestió de les subvencions de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals
314-03085/12

FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 25324 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha fiscalitzat les subvencions atorga-

des per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural els exercicis 2015 i 2016 d’un 
import total de 71,65 milions d’euros. S’ha revisat una mostra de vint convocatòries 
de concur rència, la justificació de seixanta-sis beneficiaris de subvencions exclo-
ses de concurrència, l’objecte de totes les subvencions excloses de concurrència i 
tretze subvencions nominatives.

Ateses les observacions significatives de l’informe 7/2018, es formulen la següent 
pregunta.

– Quines mesures prendrà el Departament de Cultura per complir el termini 
establert en la Llei 1/2016 perquè l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural assu-
meixi la gestió de les subvencions de l’Institut d’Empreses Culturals i passi a ser un 
instrument centralitzador de la gestió de l’activitat subvencional del Departament?

Palau del Parlament, 4 de gener de 2019
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural no tenia aprovat el 
pla estratègic de subvencions els exercicis 2015 i 2016
314-03086/12

FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 25325 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha fiscalitzat les subvencions atorga-

des per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural els exercicis 2015 i 2016 d’un 
import total de 71,65 milions d’euros. S’ha revisat una mostra de vint convocatòries 
de concurrència, la justificació de seixanta-sis beneficiaris de subvencions exclo-
ses de concur rència, l’objecte de totes les subvencions excloses de concurrència i 
tretze subvencions nominatives.

Ateses les observacions significatives de l’informe 7/2018, es formulen la següent 
pregunta.

L’article 8 de la Llei General de Subvencions estableix que els ens que proposin 
l’establiment de subvencions han d’elaborar prèviament un pla estratègic de subven-
cions.

– Per què en els exercicis 2015 i 2016 l’OSIC no tenia aprovat aquest pla, tal com 
s’explicita en l’apartat 2.1 de l’informe de la Sindicatura?

Palau del Parlament, 4 de gener de 2019
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals les subvencions atorgades per l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural els exercicis 2015 i 2016 no consten en la base de dades 
nacional de subvencions
314-03087/12

FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 25326 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha fiscalitzat les subvencions atorga-

des per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural els exercicis 2015 i 2016 d’un 
import total de 71,65 milions d’euros. S’ha revisat una mostra de vint convocatòries 
de concurrència, la justificació de seixanta-sis beneficiaris de subvencions exclo-
ses de concur rència, l’objecte de totes les subvencions excloses de concurrència i 
tretze subvencions nominatives.
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Ateses les observacions significatives de l’informe 7/2018, es formulen la següent 
pregunta.

Durant l’exercici 2015, els articles 18 i 20 de la llei general de subvencions obli-
gaven a donar publicitat de les subvencions concedides mitjançant els diaris oficials 
corresponents i a la tramesa d’informació a la Intervenció General d’Administració 
de l’Estat, a l’objecte de formar una base de dades nacional de subvencions (BDNS). 
Aquesta base de dades, que s’havia de regular reglamentàriament, tenia per objecte 
millorar l’eficàcia, controlar l’acumulació i la concurrència de subvencions i facilitar 
la planificació, el seguiment i les actuacions de control.

– Quin és el motiu pel qual, tal com ha comprovat la Sindicatura, les subvencions 
atorgades per l’OSIC en els exercicis 2015 i 2016 no consten en la Base de Dades 
Nacionals?

Palau del Parlament, 4 de gener de 2019
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis 
econòmics que acrediten que el percentatge del 10% és raonable 
per raó de l’activitat dels beneficiaris de línies de subvencions de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
314-03088/12

FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 25327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha fiscalitzat les subvencions atorga-

des per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural els exercicis 2015 i 2016 d’un 
import total de 71,65 milions d’euros. S’ha revisat una mostra de vint convocatòries 
de concurrència, la justificació de seixanta-sis beneficiaris de subvencions exclo-
ses de concur rència, l’objecte de totes les subvencions excloses de concurrència i 
tretze subvencions nominatives.

Ateses les observacions significatives de l’informe 7/2018, es formulen la següent 
pregunta.

Les bases generals reguladores dels procediments de concessió d’ajuts en règim 
de concurrència de l’OSIC estableixen, com a norma general, la possibilitat d’impu-
tar del 10% del pressupost subvencionable, que s’acredita a través d’una declaració 
justificativa de la imputació d’aquestes despeses, però no requereix la presentació 
de justificants de despesa.

– Quins són els estudis econòmics que acrediten que el percentatge del 10% sigui 
raonable per raó de l’activitat realitzada pels beneficiaris de diferents línies de sub-
vencions de l’OSIC, tal com correspondria amb la normativa aplicable?

Palau del Parlament, 4 de gener de 2019
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la forma de 
justificació de les subvencions atorgades per l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural els exercicis 2015 i 2016
314-03089/12

FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 25328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha fiscalitzat les subvencions atorga-

des per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural els exercicis 2015 i 2016 d’un 
import total de 71,65 milions d’euros. S’ha revisat una mostra de vint convocatòries 
de concurrència, la justificació de seixanta-sis beneficiaris de subvencions exclo-
ses de concur rència, l’objecte de totes les subvencions excloses de concurrència i 
tretze subvencions nominatives.

Ateses les observacions significatives de l’informe 7/2018, es formulen la següent 
pregunta.

Les bases generals reguladores dels procediments de concessió d’ajuts en règim 
de concurrència de l’OSIC preveuen la justificació mitjançant compte justificatiu 
amb informe de la Intervenció per a les administracions públiques i les entitats pú-
bliques subjectes a la Intervenció. En aquest cas, la justificació de la despesa s’acre-
dita mitjançant un certificat de la Intervenció però sense incloure’n el detall.

– A què es deu aquesta forma de justificació atès que no està prevista en les bases 
generals aprovades per l’Acord del Govern del 22 de juliol del 2014 i modificades 
per l’Acord del Govern del 28 de juny del 2016?

Palau del Parlament, 4 de gener de 2019
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de 
subcriteris de valoració per a atorgar les subvencions de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural dels exercicis 2015 i 2016
314-03090/12

FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 25329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha fiscalitzat les subvencions atorga-

des per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural els exercicis 2015 i 2016 d’un 
import total de 71,65 milions d’euros. S’ha revisat una mostra de vint convocatòries 
de concurrència, la justificació de seixanta-sis beneficiaris de subvencions excloses 
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de concurrència, l’objecte de totes les subvencions excloses de concurrència i tretze 
subvencions nominatives.

Ateses les observacions significatives de l’informe 7/2018, es formulen la següent 
pregunta.

Les actes de les comissions de valoració de les convocatòries de concurrència 
analitzades per la Sindicatura no contenen evidència de les motivacions que justifi-
quen les puntuacions atorgades als sol·licitats de subvencions d’acord amb els criteris 
de valoració. En vuit convocatòries en què la comissió de valoració de les convoca-
tòries de concurrència va modificar els imports atorgats respecte dels assignats de 
manera automàtica, la Sindicatura considera que les modificacions no estan prou 
justificades.

– Quin és, doncs, el criteri que es va seguir per a l’assignació definitiva?
– Per quin motiu les comissions de valoració per valorar i motivar les puntua-

cions de tres convocatòries van establir subcriteris que no es preveien en les bases 
específiques de les convocatòries, tal com assenyala el l’apartat 2.3 de l’informe de 
la Sindicatura?

Palau del Parlament, 4 de gener de 2019
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri de l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural per a excloure la concurrència 
pública en l’atorgament de les subvencions dels exercicis 2015 i 2016
314-03091/12

FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 25330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha fiscalitzat les subvencions atorga-

des per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural els exercicis 2015 i 2016 d’un 
import total de 71,65 milions d’euros. S’ha revisat una mostra de vint convocatòries 
de concurrència, la justificació de seixanta-sis beneficiaris de subvencions exclo-
ses de concur rència, l’objecte de totes les subvencions excloses de concurrència i 
tretze subvencions nominatives.

Ateses les observacions significatives de l’informe 7/2018, es formulen la següent 
pregunta.

L’article 94.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya esta-
bleix que, excepcionalment, es poden concedir directament subvencions innomina-
des o genèriques sempre que s’acrediti la impossibilitat de promoure la concurrència 
pública per les especificitats dels subvencionats o de les activitats a desenvolupar. 
Segons la Sindicatura, de l’anàlisi realitzada de les subvencions excloses de concur-
rència es desprèn que en molts casos la justificació de la impossibilitat de promoure 
la concurrència es basa en aspectes subjectius o d’oportunitat i no en una veritable 
impossibilitat de promoure la concurrència, que una part important de les subven-
cions excloses s’han atorgat a entitats que no complien els requisits establerts en les 
convocatòries de subvencions de concurrència que els haurien correspost per raó del 
seu objecte i que moltes de les subvencions excloses s’han atorgat en els dos exerci-
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cis fiscalitzats i s’atorgaven des d’anys anteriors, tal com s’assenyala en l’apartat 2.4 
de l’informe de la Sindicatura.

– Quin va ser el criteri per procedir a justificar l’exclusió de la concurrència?

Palau del Parlament, 4 de gener de 2019
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’establir 
un sistema electrònic de validació dels justificants de despesa 
presentats pels beneficiaris de les subvencions que atorga l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural
314-03092/12

FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 25331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha fiscalitzat les subvencions atorga-

des per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural els exercicis 2015 i 2016 d’un 
import total de 71,65 milions d’euros. S’ha revisat una mostra de vint convocatòries 
de concurrència, la justificació de seixanta-sis beneficiaris de subvencions exclo-
ses de concur rència, l’objecte de totes les subvencions excloses de concurrència i 
tretze subvencions nominatives.

Ateses les observacions significatives de l’informe 7/2018, es formulen la següent 
pregunta.

– Preveu l’OSIC d’establir un sistema de validació de caràcter electrònic de justi-
ficants de despesa presentats pels beneficiaris per comprovar que en cas de concur-
rència de subvencions no se supera el cost de l’actuació subvencionada d’acord amb 
la disposició transitòria de l’Ordre ECO/172/2015?

Palau del Parlament, 4 de gener de 2019
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instrucció del 5 
d’octubre per la qual es bloquegen 200.000 euros del pressupost del 
Consorci per a la Normalització Lingüística del 2018
314-03093/12

FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 25332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 



BOPC 239
18 de gener de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 157 

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un consorci d’entitats 
públiques de Catalunya creat el 15 de desembre de 1998 amb la finalitat de fomentar 
el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana. Des del 1998, la missió 
de coordinació li està atorgada per la Llei de Política Lingüística, tal com està de-
cretada l’obligació del govern de «crear i subvencionar centres dedicats a fomentar 
el coneixement, l’ús i la divulgació del català.» 

En l’actualitat s’hi han associat la Generalitat de Catalunya, 97 ajuntaments, 37 
consells comarcals i la Diputació de Girona que junts garanteixen el finançament 
del Consorci.

Els pressupostos del CPNL de 2007, 2008, 2009, i 2010 van estabilitzar-se com 
a conseqüència de les mesures d’austeritat imposades des de les administracions 
públiques. Així doncs, i emmarcada dins d’un context de crisi econòmica global, la 
retallada de cursos de català també va traduir-se en un empitjorament de les condi-
cions laborals dels treballadors del CPNL.

El passat mes de novembre de 2018, l’empresa del Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística va comunicar al Comitè d’Empresa que 200.000 EUR del pres-
supost de 2018 quedaven bloquejats –segons una instrucció del 5 d’octubre. Segons 
l’empresa, això volia dir tancar el pressupost de 2018 en negatiu, cosa que no havia 
passat mai.

– A què es deu o s’imputa aquesta instrucció de 5 d’octubre i, com podran ser 
recuperats aquests 200.000 euros compromesos per a l’any 2018?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
compromís d’aportar 19 milions d’euros al pressupost del Consorci 
per a la Normalització Lingüística el 2019
314-03094/12

FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 25333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un consorci d’entitats 

públiques de Catalunya creat el 15 de desembre de 1998 amb la finalitat de fomentar 
el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana. Des del 1998, la missió 
de coordinació li està atorgada per la Llei de Política Lingüística, tal com està de-
cretada l’obligació del govern de «crear i subvencionar centres dedicats a fomentar 
el coneixement, l’ús i la divulgació del català.» 

En l’actualitat s’hi han associat la Generalitat de Catalunya, 97 ajuntaments, 37 
consells comarcals i la Diputació de Girona que junts garanteixen el finançament 
del Consorci.

Els pressupostos del CPNL de 2007, 2008, 2009, i 2010 van estabilitzar-se com 
a conseqüència de les mesures d’austeritat imposades des de les administracions 
públiques. Així doncs, i emmarcada dins d’un context de crisi econòmica global, la 
retallada de cursos de català també va traduir-se en un empitjorament de les condi-
cions laborals dels treballadors del CPNL.
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Segons els Estatuts aprovats el 2018, l’any vinent, la Generalitat ha d’aportar, 
aproximadament, dinou milions d’euros al pressupost del CPNL, un primer pas per 
assumir –l’any 2022– la totalitat del capítol 1, una reivindicació històrica dels tre-
balladors de l’empresa.

– Té previst el Govern de la Generalitat de complir aquest compromís?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
la Presidència del Consorci per a la Normalització Lingüística de 
regularitzar la situació dels treballadors el 2019
314-03095/12

FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 25334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un consorci d’entitats 

públiques de Catalunya creat el 15 de desembre de 1998 amb la finalitat de fomentar 
el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana. Des del 1998, la missió 
de coordinació li està atorgada per la Llei de Política Lingüística, tal com està de-
cretada l’obligació del govern de «crear i subvencionar centres dedicats a fomentar 
el coneixement, l’ús i la divulgació del català.» 

En l’actualitat s’hi han associat la Generalitat de Catalunya, 97 ajuntaments, 37 
consells comarcals i la Diputació de Girona que junts garanteixen el finançament 
del Consorci.

Els pressupostos del CPNL de 2007, 2008, 2009, i 2010 van estabilitzar-se com 
a conseqüència de les mesures d’austeritat imposades des de les administracions 
públiques. Així doncs, i emmarcada dins d’un context de crisi econòmica global, la 
retallada de cursos de català també va traduir-se en un empitjorament de les condi-
cions laborals dels treballadors del CPNL.

Des de fa mesos i com a resultat del les negociacions entre el Comitè i la presi-
dència del CPNL s’estan traslladant les persones que tenen jornades e 20 i 25 hores 
a jornada completa. No obstant això, queden pendents 23 tècnics i 8 administratius.

– Té prevista la presidència del CPNL, que depèn del Govern, regularitzar la si-
tuació el 2019? Amb quin calendari?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
la Presidència del Consorci per a la Normalització Lingüística de 
complir el compromís de crear un centenar de places
314-03096/12

FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 25335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un consorci d’entitats 

públiques de Catalunya creat el 15 de desembre de 1998 amb la finalitat de fomentar 
el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana. Des del 1998, la missió 
de coordinació li està atorgada per la Llei de Política Lingüística, tal com està de-
cretada l’obligació del govern de «crear i subvencionar centres dedicats a fomentar 
el coneixement, l’ús i la divulgació del català.» 

En l’actualitat s’hi han associat la Generalitat de Catalunya, 97 ajuntaments, 37 
consells comarcals i la Diputació de Girona que junts garanteixen el finançament 
del Consorci.

Els pressupostos del CPNL de 2007, 2008, 2009, i 2010 van estabilitzar-se com 
a conseqüència de les mesures d’austeritat imposades des de les administracions 
públiques. Així doncs, i emmarcada dins d’un context de crisi econòmica global, la 
retallada de cursos de català també va traduir-se en un empitjorament de les condi-
cions laborals dels treballadors del CPNL.

La presidència del CPNL es va comprometre que els anys 2019 i 2020 es crea-
rien prop d’un centenar de places, que són les que ocupa el personal indefinit no fix 
arran de la reforma laboral del govern del PSOE durant el 2010 (personal que havia 
treballat 24 mesos en un període de 30 mesos).

– Té prevista la presidència del CPNL, que depèn del govern, complir amb 
aquest compromís el 2019?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la 
Presidència del Consorci per a la Normalització Lingüística de tornar 
a les condicions laborals anteriors al 2013
314-03097/12

FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 25336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un consorci d’entitats 
públiques de Catalunya creat el 15 de desembre de 1998 amb la finalitat de fomentar 
el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana. Des del 1998, la missió 
de coordinació li està atorgada per la Llei de Política Lingüística, tal com està de-
cretada l’obligació del govern de «crear i subvencionar centres dedicats a fomentar 
el coneixement, l’ús i la divulgació del català.» 

En l’actualitat s’hi han associat la Generalitat de Catalunya, 97 ajuntaments, 37 
consells comarcals i la Diputació de Girona que junts garanteixen el finançament 
del Consorci.

Els pressupostos del CPNL de 2007, 2008, 2009, i 2010 van estabilitzar-se com 
a conseqüència de les mesures d’austeritat imposades des de les administracions 
públiques. Així doncs, i emmarcada dins d’un context de crisi econòmica global, la 
retallada de cursos de català també va traduir-se en un empitjorament de les condi-
cions laborals dels treballadors del CPNL.

Des de 2013, tal com va passar també a Ensenyament, es va incrementar el nom-
bre d’hores lectives dels ensenyants malgrat que hi havia un pacte entre Comitè i 
empresa que regula aquesta qüestió.

– Té prevista la presidència del CPNL retornar a les condicions anterior de 2013, 
tal com s’ha acordat de fer a Ensenyament? Amb quin calendari, si escau?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
la Presidència del Consorci per a la Normalització Lingüística de 
recuperar, tornar a pressupostar i ocupar les places que estan 
congelades
314-03098/12

FORMULACIÓ: ELISENDA ALAMANY GUTIÉRREZ, DEL GP CATECP

Reg. 25337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un consorci d’entitats 

públiques de Catalunya creat el 15 de desembre de 1998 amb la finalitat de fomentar 
el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana. Des del 1998, la missió 
de coordinació li està atorgada per la Llei de Política Lingüística, tal com està de-
cretada l’obligació del govern de «crear i subvencionar centres dedicats a fomentar 
el coneixement, l’ús i la divulgació del català.» 

En l’actualitat s’hi han associat la Generalitat de Catalunya, 97 ajuntaments, 37 
consells comarcals i la Diputació de Girona que junts garanteixen el finançament 
del Consorci.

Els pressupostos del CPNL de 2007, 2008, 2009, i 2010 van estabilitzar-se com 
a conseqüència de les mesures d’austeritat imposades des de les administracions 
públiques. Així doncs, i emmarcada dins d’un context de crisi econòmica global, la 
retallada de cursos de català també va traduir-se en un empitjorament de les condi-
cions laborals dels treballadors del CPNL.
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Al CPNL hi ha entre 5 i 8 places congelades, és a dir places creades que han 
estat ocupades durant anys, però que de fa temps no han estat cobertes ni pressu-
postades.

– Té prevista la presidència del CPNL recuperar-les, tornar-les a pressupostar i 
ocupar-les, de nou? En cas contrari, quins criteris s’estableixen per a aquesta decisió?

Palau del Parlament, 3 de gener de 2019
Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació jurídica 
entre l’empresa DP Consultors i BB Service
314-03099/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 25403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Coneixent la Generalitat la relació jurídica que existeix entre l’empresa DP Con-

sultors, adjudicatària de la Llar d’Avis Verge de la Salut de Granollers, amb l’em-
presa BB Service, la qual posseeix diverses denúncies per part de treballadors, usua-
ris, sindicats, i administracions publiques.

– Qui és el capteniment de la Generalitat al respecte d’aquesta situació?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps en què va 
estar tallada la línia telefònica del Sistema d’Emergències Mèdiques 
de Catalunya del 112 de Reus al desembre del 2018
314-03100/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 25415 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a la incidència telefònica del mes de desembre de 2018 en el qual el 

Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya del 112 de Reus es va quedar sense 
línia telefònica per tal de rebre trucades: 

– Ens poden detallar durant quantes hores va persistir el tall?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Fascicle cinquè
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del tall de 
la línia telefònica del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya 
del 112 de Reus del desembre del 2018
314-03101/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 25416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a la incidència telefònica del mes de desembre de 2018 en el qual el 

Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya del 112 de Reus es va quedar sense 
línia telefònica per tal de rebre trucades: 

– Quina va ser la causa de l’avaria?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis aplicats 
per a evitar més talls a la línia telefònica del Sistema d’Emergències 
Mèdiques de Catalunya del 112 de Reus
314-03102/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 25417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a la incidència telefònica del mes de desembre de 2018 en el qual el 

Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya del 112 de Reus es va quedar sense 
línia telefònica per tal de rebre trucades: 

– Quins canvis s’han implementat per tal d’evitar nous talls?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació territorial 
del tall de la línia telefònica del Sistema d’Emergències Mèdiques de 
Catalunya del 112 de Reus del desembre del 2018
314-03103/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 25418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a la incidència telefònica del mes de desembre de 2018 en el qual el 

Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya del 112 de Reus es va quedar sense 
línia telefònica per tal de rebre trucades: 

– Quina afectació territorial va tenir el tall de comunicacions en la ciutadania?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes 
amb relació al tall de la línia telefònica del Sistema d’Emergències 
Mèdiques de Catalunya del 112 de Reus del desembre del 2018
314-03104/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 25419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació a la incidència telefònica del mes de desembre de 2018 en el qual el 

Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya del 112 de Reus es va quedar sense 
línia telefònica per tal de rebre trucades: 

– Quines gestions es van realitzar al respecte?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de 
diversos indicadors econòmics els darrers cinc anys i sobre els 
objectius concrets per a complir el Pla de govern de la dotzena 
legislatura
314-03105/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 25420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Segons els objectius marcats pel Pla de Govern de la XII Legislatura, i en rela-
ció al denominat «Eix 2» a l’apartat d’Economia i Hisenda, s’assenyalen una sèrie 
d’objectius: 

– Crear el marc per a l’assoliment de la sobirania econòmica.
– Buscar el màxim retorn social als recursos públics a favor de la ciutadania.
– Promoure la igualtat d’oportunitats a través d’uns pressupostos socials i un sis-

tema fiscal i d’aplicació dels tributs més equitatiu i eficient.
– Impulsar una administració tributària referent en la lluita contra el frau fiscal 

i en la prestació de serveis.
Per tal de saber si s’acompleixen aquests objectius s’han establert per part de la 

Conselleria una sèrie d’indicadors per fer-ne el control i seguiment.
Així doncs voldríem saber les dades concretes històriques que aquests indicadors 

han tingut i quins són els objectius quantitatius que la Conselleria s’ha marcat per 
poder controlar el percentatge de compliment d’aquests.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
1) Evolució històrica dels següents indicadors en els darrers 5 anys i fins l’última 

dada disponible. Es demana la informació desglossada per trimestres.
– Dèficit en percentatge sobre el PIB
– Deute en percentatge sobre el PIB
– Percentatge de variació anual sobre la regla de despesa 
– Control del Període Mitjà de Pagament (PMP)
– Reducció del dèficit a curt termini
– Despesa estalviada en el marc de les revisions de despesa realitzades durant l’any 
– Increment de la despesa social en els pressupostos
– Cobertura de la partida d’ingressos tributaris prevista als pressupostos generals 

de la Generalitat (en percentatge)
– Evolució dels indicadors de progressivitat de l’IRPF, IP i ISD (en percentatge)
– Recaptació en accions de lluita contra el frau fiscal (en milions d’euros)
– Volum de deutes d’altres òrgans emissors del sector públic de Catalunya ges-

tionats per l’Agència Tributària de Catalunya (en milions d’euros)
– Ingressos tributaris provinents de la gestió de l’Agència Tributària de Catalu-

nya respecte al total d’ingressos tributaris (en percentatge)
– Serveis i tràmits tributaris disponibles per via telemàtica (en percentatge)
2) Relació de les fites concretes que s’han marcat d’assoliment d’aquests objectius.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el saldo de 
compensació amb l’empresa concessionària de les autopistes C-31, 
C-32 i C-33
314-03106/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 25421 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el saldo de compensación a 31.12.2017 y a 30.11.2018 entre la Genera-

litat y la concesionaria, creado como consecuencia de la modificación de las conce-
siones administrativas para la construcción, conservación y explotación de diversos 
tramos de las autopistas C-31, C-32 y C-33?

– ¿Cómo se compensará el citado saldo al final de la concesión?

Palacio del Parlamento, 7 de diciembre de 2018 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies per coaccions i amenaces contra el Clan dels Pistolers 
presentades per Eduard Colmena Cebrià
314-03107/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 25526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes denúncies per coaccions i/o amenaces ha presentat el senyor Eduard 

Colmena Cebrià els darrers quatre anys a l’ABP de Sant Andreu contra l’anomenat 
Clan dels Pistolers?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accions 
policials contra el Clan dels Pistolers en què ha participat alguna 
unitat especialitzada aliena a l’àrea bàsica policial de Sant Andreu
314-03108/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 25527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quantes d’aquestes accions policials hi ha intervingut qualsevol unitat espe-

cialitzada aliena a l’ABP de Sant Andreu (Barcelona)?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accions 
policials dels Mossos d’Esquadra contra l’activitat presumptament 
delictiva del Clan dels Pistolers
314-03109/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 25528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes accions policials dels Mossos d’Esquadra s’han produït els darrers 

cinc anys contra l’activitat presumptament delictiva de l’anomenat Clan dels Pisto-
lers?

– En quantes d’aquestes accions policials hi ha intervingut qualsevol unitat espe-
cialitzada aliena a l’ABP de Sant Andreu?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies contra el Clan dels Pistolers presentades a l’àrea bàsica 
policial de Sant Andreu
314-03110/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 25529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Quantes denúncies s’han rebut els darrers cinc anys a l’ABP de Sant Andreu 

contra l’anomenat Clan dels Pistolers?

Palacio del Parlamento, 10 de gener de 2019 
Matías Alonso Ruiz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies contra el Clan dels Pistolers presentades per tràfic 
d’estupefaents i altres motius a l’àrea bàsica policial de Sant Andreu
314-03111/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 25530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes denúncies s’han rebut els darrers cinc anys a l’ABP de Sant Andreu 

(Barcelona) contra l’anomenat Clan dels Pistolers per cadascun dels motius se-
güents?

– Tràfic d’estupefaents
– Alteració de l’ordre públic
– Coaccions i/o amenaces als veïns
– Agressions als veïns
– Agressions a dones
– Agressions a menors
– En quantes de les denúncies presentades contra l’anomenat Clan dels Pistolers 

s’ha fet saber als Mossos d’Esquadra que aquests presumptes delinqüents estaven en 
possessió d’armes de foc de qualsevol mena?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies contra el Clan dels Pistolers presentades a l’àrea bàsica 
policial de Sant Andreu per Eduard Colmena Cebrià
314-03112/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP CS

Reg. 25531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes denúncies s’han rebut els darrers quatre anys a l’ABP de Sant Andreu 

(Barcelona) per part del senyor Eduard Colmena Cebrià contra l’anomenat Clan dels 
Pistolers?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres d’educació primària i secundària que fan servir l’Agenda de 
la Terra
314-03113/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 25556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Según la noticia «Adoctrinamiento y consignas contra España en agendas esco-
lares catalanas», aparecida en el diario ABC el 15 de diciembre de 2018 en una agen-
da escolar («Agenda de la Terra», publicada por educiones AT) distribuida en 58 co-
legios y casi una cincuentena de institutos públicos en Cataluña, Valencia y Baleares 
(unos 32.487 alumnos entre las tres comunidades) aparecen diferentes consignas 
políticas («Es simple: desobedecemos porque creemos que un cambio es posible. 
¡Libertad de Expresión! Tomemos posiciones. Los Borbones son unos ladrones»); 
imágenes como la de un profesor amordazado o policías cargando contra manifes-
tantes o publicidad de una app privada («¿Te gusta que en el bar tengamos la carta 
de bocadillos también en valenciano, que en las tiendas los dependientes se dirijan 
a ti en catalán? Pues ya puedes contribuir a mejorar la situación de la lengua en los 
comercios, museos y cines puntuándolos en la app CatalApp»).

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos centros de primaria y de secundaria utilizan estas agendas?

Palacio del Parlamento, 17 de diciembre de 2018 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
d’educació primària i secundària que fan servir l’Agenda de la Terra
314-03114/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 25557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Según la noticia «Adoctrinamiento y consignas contra España en agendas esco-
lares catalanas», aparecida en el diario ABC el 15 de diciembre de 2018 en una agen-
da escolar («Agenda de la Terra», publicada por educiones AT) distribuida en 58 co-
legios y casi una cincuentena de institutos públicos en Cataluña, Valencia y Baleares 
(unos 32.487 alumnos entre las tres comunidades) aparecen diferentes consignas 
políticas («Es simple: desobedecemos porque creemos que un cambio es posible. 
¡Libertad de Expresión! Tomemos posiciones. Los Borbones son unos ladrones»); 
imágenes como la de un profesor amordazado o policías cargando contra manifes-
tantes o publicidad de una app privada («¿Te gusta que en el bar tengamos la carta 
de bocadillos también en valenciano, que en las tiendas los dependientes se dirijan 
a ti en catalán? Pues ya puedes contribuir a mejorar la situación de la lengua en los 
comercios, museos y cines puntuándolos en la app CatalApp»).

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el número total de alumnos de primaria y de secundaria que utilizan 

estas agendas?

Palacio del Parlamento, 17 de diciembre de 2018 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions del 
Departament d’Educació davant la informació publicada pel diari ABC 
amb relació als continguts de l’Agenda de la Terra
314-03115/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 25558 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Según la noticia «Adoctrinamiento y consignas contra España en agendas esco-
lares catalanas», aparecida en el diario ABC el 15 de diciembre de 2018 en una agen-
da escolar («Agenda de la Terra», publicada por educiones AT) distribuida en 58 co-
legios y casi una cincuentena de institutos públicos en Cataluña, Valencia y Baleares 
(unos 32.487 alumnos entre las tres comunidades) aparecen diferentes consignas 
políticas («Es simple: desobedecemos porque creemos que un cambio es posible. 
¡Libertad de Expresión! Tomemos posiciones. Los Borbones son unos ladrones»); 
imágenes como la de un profesor amordazado o policías cargando contra manifes-
tantes o publicidad de una app privada («¿Te gusta que en el bar tengamos la carta 
de bocadillos también en valenciano, que en las tiendas los dependientes se dirijan 
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a ti en catalán? Pues ya puedes contribuir a mejorar la situación de la lengua en los 
comercios, museos y cines puntuándolos en la app CatalApp»).

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué acciones ha realizado el Departament d’Educació ante esta información 

periodística y qué medidas piensa tomar al respecto?

Palacio del Parlamento, 17 de diciembre de 2018 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per la inspecció educativa davant la informació publicada 
pel diari ABC amb relació als continguts de l’Agenda de la Terra
314-03116/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 25559 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Según la noticia «Adoctrinamiento y consignas contra España en agendas esco-
lares catalanas», aparecida en el diario ABC el 15 de diciembre de 2018 en una agen-
da escolar («Agenda de la Terra», publicada por educiones AT) distribuida en 58 co-
legios y casi una cincuentena de institutos públicos en Cataluña, Valencia y Baleares 
(unos 32.487 alumnos entre las tres comunidades) aparecen diferentes consignas 
políticas («Es simple: desobedecemos porque creemos que un cambio es posible. 
¡Libertad de Expresión! Tomemos posiciones. Los Borbones son unos ladrones»); 
imágenes como la de un profesor amordazado o policías cargando contra manifes-
tantes o publicidad de una app privada («¿Te gusta que en el bar tengamos la carta 
de bocadillos también en valenciano, que en las tiendas los dependientes se dirijan 
a ti en catalán? Pues ya puedes contribuir a mejorar la situación de la lengua en los 
comercios, museos y cines puntuándolos en la app CatalApp»).

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas ha realizado la inspección educativa ante esta información 

pe-riodística y qué medidas piensa tomar al respecto?

Palacio del Parlamento, 17 de diciembre de 2018 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no es fan públiques les xifres d’alumnes que reben part de llur 
educació en anglès
314-03117/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 25560 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Al curs 2016-17 al conjunt d’Espanya hi va haver 1,1 milions d’alumnes que 
van rebre part de la seva formació acadèmica en anglès. En aquesta xifra, però, no 
apareixen els alumnes catalans. Sabem que, per exemple, a Astúries, el 52,3% dels 
alumnes de primària i el 33,7% del alumnes de secundària reben part de la seva for-
mació en anglès; a Madrid, el 43,8% d’alumnes de primària i el 27,6% de secundà-
ria i a Andalusia, el 30,5% de primària i el 28,6% de secundària, sorprenentment, el 
Departament d’Educació no difon aquestes dades.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què no es fan públiques les xifres d’alumnes catalans que reben part de la 

seva educació en anglès com així fan la resta de comunitats autònomes?

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
d’educació primària que rep part de l’educació en anglès
314-03118/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 25561 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Al curs 2016-17 al conjunt d’Espanya hi va haver 1,1 milions d’alumnes que 
van rebre part de la seva formació acadèmica en anglès. En aquesta xifra, però, no 
apareixen els alumnes catalans. Sabem que, per exemple, a Astúries, el 52,3% dels 
alumnes de primària i el 33,7% del alumnes de secundària reben part de la seva for-
mació en anglès; a Madrid, el 43,8% d’alumnes de primària i el 27,6% de secundà-
ria i a Andalusia, el 30,5% de primària i el 28,6% de secundària, sorprenentment, el 
Departament d’Educació no difon aquestes dades.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes de primària reben part de la seva educació en anglès? Quin 

percentatge suposa sobre el total d’alumnes de primària?

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
d’educació secundària que rep part de l’educació en anglès
314-03119/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 25562 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

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

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Al curs 2016-17 al conjunt d’Espanya hi va haver 1,1 milions d’alumnes que 
van rebre part de la seva formació acadèmica en anglès. En aquesta xifra, però, no 
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apareixen els alumnes catalans. Sabem que, per exemple, a Astúries, el 52,3% dels 
alumnes de primària i el 33,7% del alumnes de secundària reben part de la seva for-
mació en anglès; a Madrid, el 43,8% d’alumnes de primària i el 27,6% de secundà-
ria i a Andalusia, el 30,5% de primària i el 28,6% de secundària, sorprenentment, el 
Departament d’Educació no difon aquestes dades.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes de secundària reben part de la seva educació en anglès? Quin 

percentatge suposa sobre el total d’alumnes de secundària?

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge 
de la consellera de la Presidència a Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener 
de 2019
314-03120/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 25589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Hem tingut coneixement que el dia 9 de gener de 2019 la consellera de la Presi-
dència de la Generalitat s’ha desplaçat fins a Waterloo (Bèlgica) per mantenir una 
reunió amb l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat l’objectiu del viatge de la consellera de la Presidència de la Ge-

neralitat a Waterloo (Bèlgica) el dia 9 de gener de 2019?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la 
consellera de la Presidència en el viatge a Waterloo (Bèlgica) del 9 de 
gener de 2019
314-03121/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 25590 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Hem tingut coneixement que el dia 9 de gener de 2019 la consellera de la Presi-
dència de la Generalitat s’ha desplaçat fins a Waterloo (Bèlgica) per mantenir una 
reunió amb l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quina ha estat l’agenda de la consellera de la Presidència de la Generalitat du-
rant el seu viatge a Waterloo (Bèlgica) el dia 9 de gener de 2019?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones 
que van acompanyar la consellera de la Presidència en el viatge a 
Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
314-03122/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 25591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Hem tingut coneixement que el dia 9 de gener de 2019 la consellera de la Presi-
dència de la Generalitat s’ha desplaçat fins a Waterloo (Bèlgica) per mantenir una 
reunió amb l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines persones, altres membres del Govern o personal al servei de la Gene-

ralitat, han acompanyat a la consellera de la Presidència de la Generalitat durant el 
seu viatge a Waterloo (Bèlgica) el dia 9 de gener de 2019? Indicar els càrrecs dels 
acompanyants i els motius, en cada cas, que han justificat el seu desplaçament en 
el viatge.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes 
que van acompanyar la consellera de la Presidència en el viatge a 
Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
314-03123/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 25592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Hem tingut coneixement que el dia 9 de gener de 2019 la consellera de la Presi-
dència de la Generalitat s’ha desplaçat fins a Waterloo (Bèlgica) per mantenir una 
reunió amb l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Han acompanyat periodistes a la consellera de la Presidència de la Generalitat 

durant el seu viatge a Waterloo (Bèlgica) el dia 9 de gener de 2019? En cas afirmatiu, 
quants periodistes l’han acompanyat, a quins mitjans hi treballen i qui ha assumit 
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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, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte 
de desplaçament del viatge de la consellera de la Presidència i dels 
seus acompanyants a Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
314-03124/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 25593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Hem tingut coneixement que el dia 9 de gener de 2019 la consellera de la Presi-
dència de la Generalitat s’ha desplaçat fins a Waterloo (Bèlgica) per mantenir una 
reunió amb l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera de la Presidència de la Ge-

neralitat i dels seus acompanyants durant el seu viatge a Waterloo (Bèlgica) el dia 
9 de gener de 2019 en concepte de desplaçament (vols)? Indicar les característiques 
del viatge.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte 
de pernoctació del viatge de la consellera de la Presidència i dels 
seus acompanyants a Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
314-03125/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 25594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Hem tingut coneixement que el dia 9 de gener de 2019 la consellera de la Presi-
dència de la Generalitat s’ha desplaçat fins a Waterloo (Bèlgica) per mantenir una 
reunió amb l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera de la Presidència de la Ge-

neralitat i dels seus acompanyants durant el seu viatge a Waterloo (Bèlgica) el dia 9 
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de gener de 2019 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, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte 
de manutenció del viatge de la consellera de la Presidència i dels 
seus acompanyants a Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
314-03126/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 25595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Hem tingut coneixement que el dia 9 de gener de 2019 la consellera de la Presi-
dència de la Generalitat s’ha desplaçat fins a Waterloo (Bèlgica) per mantenir una 
reunió amb l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera de la Presidència de la Ge-

neralitat i dels seus acompanyants durant el seu viatge a Waterloo (Bèlgica) el dia 9 
de gener de 2019 en concepte de manutenció?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte 
de desplaçaments durant l’estada del viatge de la consellera de la 
Presidència i dels seus acompanyants a Waterloo (Bèlgica) del 9 de 
gener de 2019
314-03127/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 25596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Hem tingut coneixement que el dia 9 de gener de 2019 la consellera de la Presi-
dència de la Generalitat s’ha desplaçat fins a Waterloo (Bèlgica) per mantenir una 
reunió amb l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge de la consellera de la Presidència de la Ge-

neralitat i dels seus acompanyants durant el seu viatge a Waterloo (Bèlgica) el dia 
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9 de gener de 2019 en concepte de transport per als desplaçaments durant la visita? 
Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no 
es va incloure a l’agenda del Govern el viatge de la consellera de la 
Presidència a Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
314-03128/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 25597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Hem tingut coneixement que el dia 9 de gener de 2019 la consellera de la Presi-
dència de la Generalitat s’ha desplaçat fins a Waterloo (Bèlgica) per mantenir una 
reunió amb l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per quins motius el viatge de la consellera de la Presidència de la Generalitat 

no ha aparegut a l’agenda pública del Govern que es publica al web govern.cat?

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge 
del president de la Generalitat a Waterloo (Bèlgica) de l’11 de gener 
de 2019
314-03130/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 25599 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Segons la seva agenda pública, el 11 de gener de 2019, el president de la Gene-
ralitat ha mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigde-
mont, a Waterloo (Bèlgica).

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat l’objectiu d’aquest viatge del president de la Generalitat?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els assumptes 
tractats en la reunió del president de la Generalitat amb l’expresident 
Carles Puigdemont a Waterloo (Bèlgica) l’11 de gener de 2019
314-03131/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 25600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Segons la seva agenda pública, el 11 de gener de 2019, el president de la Gene-
ralitat ha mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigde-
mont, a Waterloo (Bèlgica).

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins temes i/o assumptes s’han tractat en la reunió mantinguda entre el presi-

dent de la Generalitat i l’expresident Carles Puigdemont a Waterloo (Bèlgica) el dia 
11 de gener de 2019?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que 
han acompanyat el president de la Generalitat en el viatge a Waterloo 
(Bèlgica) de l’11 de gener de 2019
314-03132/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 25601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Segons la seva agenda pública, el 11 de gener de 2019, el president de la Gene-
ralitat ha mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigde-
mont, a Waterloo (Bèlgica).

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines persones, altres membres del govern o personal al servei de la Genera-

litat, han acompanyat al president de la Generalitat en aquest viatge a Waterloo (Bèl-
gica) el dia 11 de gener de 2019? 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 gener de 2019
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 durant el viatge a 
Waterloo (Bèlgica) de l’11 de gener de 2019
314-03133/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 25602 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Segons la seva agenda pública, el 11 de gener de 2019, el president de la Gene-
ralitat ha mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigde-
mont, a Waterloo (Bèlgica).

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Han acompanyat periodistes al president de la Generalitat en aquest viatge a 

Waterloo (Bèlgica) el dia 11 de gener de 2019? 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 gener de 2019
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 Waterloo (Bèlgica) de l’11 de gener de 2019
314-03134/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 25603 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Segons la seva agenda pública, el 11 de gener de 2019, el president de la Gene-
ralitat ha mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigde-
mont, a Waterloo (Bèlgica).

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 Waterloo (Bèlgica) en concepte de desplaçament (vols)? Indicar les 
característiques del viatge.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2019
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 Waterloo (Bèlgica) de l’11 de gener de 2019
314-03135/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 25604 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Segons la seva agenda pública, el 11 de gener de 2019, el president de la Gene-
ralitat ha mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigde-
mont, a Waterloo (Bèlgica).

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 Waterloo (Bèlgica) 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 gener de 2019
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 Waterloo (Bèlgica) de l’11 de gener de 2019
314-03136/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 25605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Segons la seva agenda pública, el 11 de gener de 2019, el president de la Gene-
ralitat ha mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigde-
mont, a Waterloo (Bèlgica).

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 Waterloo (Bèlgica) en concepte de manutenció?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte 
de desplaçaments durant l’estada del viatge del president de la 
Generalitat i dels seus acompanyants a Waterloo (Bèlgica) de l’11 de 
gener de 2019
314-03137/12

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 25606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

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

Segons la seva agenda pública, el 11 de gener de 2019, el president de la Gene-
ralitat ha mantingut una trobada amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigde-
mont, a Waterloo (Bèlgica).

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 Waterloo (Bèlgica) en concepte de transport per als desplaçaments 
durant la visita? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament 
del circuit de triatge per a fixar el nivell d’urgència dels pacients a 
l’Hospital de Palamós (Baix Empordà)
314-03138/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 25620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado, María del Camino Fernández Riol, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 
163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que 
les sea contestada con respuesta escrita.

En relación a los hechos ocurridos el pasado 15 de noviembre de 2018 en el Hos-
pital de Palamós, en el que una mujer de 84 años perdió la vida después de siete ho-
ras de espera en el servicio de urgencias y con un cribado de nivel 3.

Interesa saber estos diputados y a su grupo parlamentario: 
En cuanto al procedimiento de cribado del servicio de urgencias del Hospital de 

Palamós: 
– ¿Cuál es y cómo funciona el circuito de cribado para fijar el nivel de urgencia 

que presenta el paciente?
– ¿Cuál es el circuito para un cribado de nivel 3?
– ¿Cuál es el tiempo establecido para tratar estos casos?
– ¿Qué medidas se tomarán para revisar el circuito de cribado y atención para 

que no vuelva a ocurrir esta situación?
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– ¿Se cumple la ratio de médicos, enfermeras, auxiliares y técnicos en el servi-
cio de Urgencias?

Palacio del Parlamento, 4 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, María del Camino Fernández Riol, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció a una 
dona de vuitanta-quatre anys que es va morir després de set 
hores d’espera al servei d’urgències de l’Hospital de Palamós (Baix 
Empordà)
314-03139/12

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 25621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Alfonso Sánchez Fisac, diputado, María del Camino Fernández Riol, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 
163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que 
les sea contestada con respuesta escrita.

En relación a los hechos ocurridos el pasado 15 de noviembre de 2018 en el Hos-
pital de Palamós, en el que una mujer de 84 años perdió la vida después de siete ho-
ras de espera en el servicio de urgencias y con un cribado de nivel 3.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
En cuanto a la situación producida en este caso ocurrido en el Hospital de Pa-

lamós: 
– ¿Por qué ningún médico, después del cribado, visitó a la paciente?
– Dado el tiempo de espera excesivo, ¿por qué no se realizó una reevaluación 

médica tratándose de una paciente de avanzada edad y pluripatológica?
– ¿Se solicitó a los familiares la medicación que la paciente tomaba habitual-

mente?
–¿Se solicitó el historial médico tanto a la residencia geriátrica como a los fami-

liares allí presentes?
–¿Qué medidas se tomaron durante esas siete horas ante el cuadro clínico que 

presentaba?
–¿Cuál era el personal en el Servicio de Urgencias durante ese día?

Palacio del Parlamento, 4 de diciembre de 2018 
Alfonso Sánchez Fisac, María del Camino Fernández Riol, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import i la 
destinació de la inversió atreta el 2018
314-03140/12

FORMULACIÓ: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 25622 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
María Luz Guilarte 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.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a les recents declaracions de la consellera d’Empresa i Coneixement 

sobre la gestió de una cartera de 390 projectes d’inversió industrial i de creació de 
hubs tecnològics i d’innovació, d’empreses de tot el món a Catalunya anunciats l’any 
2018.

– Quina és la quantia total de la inversió atreta i sector al que estarà destinada la 
inversió? Es demana la informació desglossada per projecte.

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’empreses que formen part de la cartera d’inversió atreta el 2018 
amb les quals hi ha un acord signat
314-03141/12

FORMULACIÓ: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 25623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
María Luz Guilarte 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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a les recents declaracions de la consellera d’Empresa i Coneixement 

sobre la gestió de una cartera de 390 projectes d’inversió industrial i de creació de 
hubs tecnològics i d’innovació, d’empreses de tot el món a Catalunya anunciats l’any 
2018.

– Quin és el numero total d’empreses que formen part d’aquesta cartera d’inver-
sió de 390 projectes amb les que hi ha un acord/conveni signat?

– Quin ha estat l’organisme o organismes a través dels quals s’ha gestionat aques-
ta cartera?

– Quina és la xifra total d’inversió atreta per cada un d’ells?
– Quins són els criteris sol·licitats per la Generalitat a les empreses inversores 

per tal d’aprovar aquests projectes a Catalunya? Quins han estat els perfils i les ac-
tivitats d’aquestes?

– Quin és el numero total d’empreses que formen part d’aquesta cartera d’inver-
sió de 390 projectes amb les que encara no hi ha un acord/conveni signat, però s’està 
duent a terme una negociació?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta concreta de 
recursos, condicions, avantatges i beneficis per a atreure projectes 
d’inversió industrial d’empreses internacionals
314-03142/12

FORMULACIÓ: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 25624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
María Luz Guilarte 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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a les recents declaracions de la consellera d’Empresa i Coneixement so-

bre la gestió de una cartera de 390 projectes d’inversió industrial i de creació de hubs 
tecnològics i d’innovació, d’empreses de tot el món a Catalunya anunciats l’any 2018.

– Quina ha estat l’oferta concreta de recursos, condicions, avantatges i beneficis 
de la Generalitat a aquesta cartera de 390 projectes per tal de atraure-les a Catalu-
nya? Es demana la informació detallada per sector d’inversió.

– Quin pressupost total ha destinat el Departament d’Empresa i Coneixement per 
atraure aquesta cartera de 390 projectes? A quin programa pressupostari s’ha atri-
buït i quines són les dates d’inici i finalització del projecte?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i tipus 
de les instal·lacions previstes per als projectes d’inversió industrial 
d’empreses internacionals
314-03143/12

FORMULACIÓ: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 25625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
María Luz Guilarte 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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a les recents declaracions de la consellera d’Empresa i Coneixement so-

bre la gestió de una cartera de 390 projectes d’inversió industrial i de creació de hubs 
tecnològics i d’innovació, d’empreses de tot el món a Catalunya anunciats l’any 2018.

– Quin és el numero d’instal·lacions previstes i la tipologia de les mateixes per a 
cada projecte? Quina és la part de la inversió total destinada a aquesta finalitat? Es 
demana la informació especificant si són instal·lacions noves, ampliació d’instal·la-
cions existents, adquisició de maquinària nova o millora d’instal·lacions existents.

– Quina és la previsió d’inversió anual per a cada projecte? Quins són els objec-
tius concrets que es volen assolir amb cada projecte d’inversió?

– Quin és el país de procedència de cada projecte d’inversió?
– Quina és la previsió de la distribució territorial de la inversió total atreta a Ca-

talunya?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llocs 
de treball que es crearan amb els projectes d’inversió industrial 
d’empreses internacionals
314-03144/12

FORMULACIÓ: MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 25626 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
María Luz Guilarte 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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a les recents declaracions de la consellera d’Empresa i Coneixement 

sobre la gestió de una cartera de 390 projectes d’inversió industrial i de creació de 
hubs tecnològics i d’innovació, d’empreses de tot el món a Catalunya anunciats l’any 
2018.

– Quina és la previsió de llocs de treballs de nova creació a Catalunya en relació 
a aquest projecte? Quina és la previsió de distribució territorial d’aquests llocs de 
treball? Quin és el perfil mitjà d’aquests llocs?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2018
María Luz Guilarte Sánchez, diputada GP Cs

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment dels acords interns amb els 
professionals de la Corporació
322-00057/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 25747 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del 
Parlament, presenta a la president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el compliment dels acords interns amb els professionals de la CCMA, es-

pecialment pel que fa al preacord de les 35 hores laborals i a les mesures previstes 
al nou Estatut Professional.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’estat econòmic al tancament de l’exercici del 
2018 i la incidència que hi ha tingut l’evolució dels ingressos per 
publicitat
322-00058/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 25881 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’estat econòmic en el tancament de l’exercici del 2018 i quin paper hi 

ha jugat l’evolució dels ingressos per publicitat?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’afectació en la producció interna de la reducció 
d’hores setmanals treballades
322-00059/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 25882 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com impactarà a la producció interna el canvi de 37,5 hores setmanals treba-

llades a 35 hores?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment dels deures constitucionals pels 
òrgans de govern de la Corporació i els òrgans de direcció dels 
mitjans de comunicació que gestiona
322-00060/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 25889 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta a la presidenta en funciones del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la siguiente pregunta, para que le sea respuesta oralmente 
ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre el cumplimiento de los deberes constitucionales por los órganos de go-

bierno de la CCMA y los órganos de dirección de los medios de comunicación que 
gestiona.

Palacio del Parlamento, 14 de enero de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les avaluacions de la qualitat i l’audiència als 
mitjans de comunicació de la Corporació
322-00061/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 25890 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les avaluacions de la qualitat i l’audiència dels mitjans de comunicació 

de la CCMA.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament i la difusió per TV3 dels atacs a 
periodistes el 21 de desembre de 2018
322-00062/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 25891 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el tractament i la difusió per TV3 dels greus atacs a professionals de la 

informació per radicals separatistes el 21 de desembre de 2018.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el nou estatut professional dels mitjans de la 
Corporació
322-00063/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 25897 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la 
presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el nou Estatut Professional dels Mitjans de la CCMA.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els professionals de TV3 que participen en 
publicitat comercial
322-00064/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 25898 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la 
presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els professionals de TV3 que participen en publicitat comercial.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’espai català de comunicació audiovisual
322-00065/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 25903 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 
3 del Reglament del Parlament, presenta a la presidenta del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’espai català de comunicació audiovisual.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el contingut i la programació dels canals de la 
Corporació
322-00066/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 25904 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el contingut i la programació dels canals de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el contracte programa i la viabilitat econòmica de 
la Corporació
322-00067/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 25905 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el contracte programa i la viabilitat econòmica de la Corporació Catala-

na de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura prevista del judici als polítics 
catalans empresonats preventivament
323-00072/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 25746 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Vicent Sanchis, director de TVC la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la cobertura prevista per TVC de cara al judici als polítics catalans 

empresonats en presó preventiva?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les dades d’audiència del 2018
323-00073/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 25883 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin balanç fa de les dades d’audiència de l’any que acabem de tancar?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’adaptació de la programació 
al seguiment dels judicis sobre el procés independentista
323-00074/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 25884 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
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presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com s’adaptarà la programació ordinària de Catalunya Ràdio al seguiment 

dels judicis de l’1 d’Octubre i quin seguiment se’n farà des dels mitjans digitals?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els motius dels darrers canvis en el programa 
Preguntes freqüents
323-00075/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 25885 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins elements han motivat els darrers canvis al programa FAQS?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre l’objectiu de la reincorporació 
de Joaquim Maria Puyal a l’emissora a través del programa El matí 
de Catalunya Ràdio
323-00076/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 25886 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Recentment s’ha reincorporat la veu de Joaquim Maria Puyal a l’antena de 

Catalunya Ràdio a través de la seva col·laboració al programa El matí de Catalunya 
Ràdio. Quin és l’objectiu d’aquesta reincorporació?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment del principi de garantia del 
pluralisme polític en el programa Educar sota sospita de TV3
323-00077/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 25892 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el compliment del principi de garantia de pluralisme polític en el progra-

ma Educar sota sospita de TV3.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment del deure constitucional de garantir 
el principi de pluralisme polític
323-00078/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 25893 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el compliment del deure constitucional de garantir el principi de plura-

lisme polític per Televisió de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament i la difusió per TV3 d’accions de 
grups separatistes el 21 de desembre de 2018
323-00079/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 25894 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el tractament i la difusió per TV3 de les accions il·lícites promogudes per 

grups radicals separatistes a realitzar el passat 21 de desembre de 2018. 

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la planificació de la cobertura informativa del 
judici sobre el procés independentista al Tribunal Suprem
323-00080/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 25899 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchis, director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la planificació de la cobertura informativa del judici per l’1-O al Tribu-

nal Suprem.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les raons del relleu de Laura Rosel com a 
presentadora i codirectora del programa Preguntes freqüents de TV3
323-00081/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 25900 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchis, director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les raons del relleu de Laura Rosel com a presentadora i codirectora del 

programa FAQS de TV3.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre els programes El suplement 
de Catalunya Ràdio i La Transmissió d’en Torquemada quatre mesos 
després del canvi dels presentadors
323-00082/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 25901 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Valoració del programa El Suplement de Catalunya Ràdio i de la Transmissió 

d’en Torquemada (TdT) després de quatre mesos del canvi de conductors respectius.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les audiències de l’emissora 
del 2018
323-00083/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 25902 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Valoració de les audiències de Catalunya Ràdio durant l’any 2018.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les tasques dels treballadors 
de l’emissora
323-00084/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 25906 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les tasques del treballadors de Catalunya Ràdio.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre l’encàrrec del documental «Causa Especial 20907/2017» produït 
per Mediapro
326-00003/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 25155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta per escrit.

El proppassat 18 de desembre al programa Sense Ficció de Televisió de Catalu-
nya es va emetre el documental «Causa Especial 20907/2017» produït per la pro-
ductora Mediapro.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– L’elaboració del documental «Causa Especial 20907/2017» produït per Me-

diapro i emès a Televisió de Catalunya va ser una petició de la televisió pública de 
Catalunya o va ser una producció de la productora sense que hi hagués petició del 
mitjà de televisió?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el cost total de l’emissió del documental «Causa Especial 
20907/2017» al programa Sense Ficció
326-00004/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 25156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta per escrit.

El proppassat 18 de desembre al programa Sense Ficció de Televisió de Catalu-
nya es va emetre el documental «Causa Especial 20907/2017» produït per la pro-
ductora Mediapro.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total que per a Televisió de Catalunya ha suposat la emis-

sió del documental «Causa Especial 20907/2017» al programa Sense Ficció de Tele-
visió de Catalunya? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre si el contingut del documental «Causa Especial 20907/2017» ha 
estat pactat amb TV3
326-00005/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 25157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta per escrit.

El proppassat 18 de desembre al programa Sense Ficció de Televisió de Catalu-
nya es va emetre el documental «Causa Especial 20907/2017» produït per la pro-
ductora Mediapro.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– El contingut del documental «Causa Especial 20907/2017» emès al programa 

de TV3 Sense Ficció ha estat determinat en exclusiva per la productora del docu-
mental o bé el contingut del mateix ha estat pactat amb la televisió pública de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per 
escrit sobre si la direcció del programa Sense Ficció ha intervingut 
en la determinació del contingut del documental «Causa Especial 
20907/2017»
326-00006/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 25158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta per escrit.

El proppassat 18 de desembre al programa Sense Ficció de Televisió de Catalu-
nya es va emetre el documental «Causa Especial 20907/2017» produït per la pro-
ductora Mediapro.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– La direcció del programa Sense Ficció de Televisió de Catalunya ha intervin-

gut en la determinació del contingut del documental «Causa Especial 20907/2017» 
que ha estat emès el programa? En cas afirmatiu, de quina manera ha intervingut els 
serveis de la televisió pública en la determinació dels continguts?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el responsable de l’emissió del documental «Causa Especial 
20907/2017» al programa Sense Ficció del 18 de desembre de 2018
326-00007/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 25159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta per escrit.

El proppassat 18 de desembre al programa Sense Ficció de Televisió de Catalu-
nya es va emetre el documental «Causa Especial 20907/2017» produït per la pro-
ductora Mediapro.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Qui va determinar emetre en el programa Sense Ficció previst pel dia 18 de de-

sembre de 2018 el documental «Causa Especial 20907/2017» produït per Mediapro?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre la participació de la direcció de la televisió pública en la 
determinació de la data d’emissió del documental «Causa Especial 
20907/2017» al programa Sense Ficció
326-00008/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 25160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta per escrit.

El proppassat 18 de desembre al programa Sense Ficció de Televisió de Catalu-
nya es va emetre el documental «Causa Especial 20907/2017» produït per la pro-
ductora Mediapro.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– La direcció de Televisió de Catalunya va participar en determinar la data 

d’emissió del documental «Causa Especial 20907/2017» al programa Sense Ficció? 
Si no va participar, almenys tenia la direcció de TV3 coneixement que aquest docu-
mental s’emetria el 18 de desembre de 2018?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre la valoració de l’emissió al programa Sense Ficció del 18 de 
desembre de 2018 del documental «Causa Especial 20907/2017»
326-00009/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 25161 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta per escrit.

El proppassat 18 de desembre al programa Sense Ficció de Televisió de Catalu-
nya es va emetre el documental «Causa Especial 20907/2017» produït per la pro-
ductora Mediapro.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com valora la direcció de TV3 que l’emissió del documental «Causa Especial 

20907/2017» hagi estat a l’edició del programa Sense Ficció del 18 de desembre de 
2018?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per 
escrit sobre la valoració d’altres productores en l’elaboració del 
documental «Causa Especial 20907/2017» en el cas que l’encàrrec 
hagi estat de la televisió pública
326-00010/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 25162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta per escrit.

El proppassat 18 de desembre al programa Sense Ficció de Televisió de Catalu-
nya es va emetre el documental «Causa Especial 20907/2017» produït per la pro-
ductora Mediapro.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En el cas que l’elaboració d’un documental sobre la Causa Especial 20907/2017 

que s’està tramitant al Tribunal Suprem hagi estat un encàrrec a petició de Televi-
sió de Catalunya, s’han valorat altres productores diferents a la que finalment ha 
elaborat el documental? En cas afirmatiu, quines altres productores s’han valorat? 
Quines eren les característiques econòmiques de les altres productores? Quin han 
estat els motius que han portat a decidir que la productora del documental hagi es-
tat Mediapro?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit 
sobre el responsable d’encarregar el documental «Causa Especial 
20907/2017» a la productora Mediaprodocumental
326-00011/12

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 25163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta per escrit.

El proppassat 18 de desembre al programa Sense Ficció de Televisió de Catalu-
nya es va emetre el documental «Causa Especial 20907/2017» produït per la pro-
ductora Mediapro.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En el cas que l’elaboració d’un documental sobre la Causa Especial 20907/2017 

que s’està tramitant al Tribunal Suprem hagi estat un encàrrec a petició de Televisió 
de Catalunya a la productora Mediapro, qui ha adoptat la decisió d’encarregar aquest 
documental a aquesta productora?

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2018
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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	314-02307/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les zones afectades per l’eruga asiàtica
	314-02476/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a controlar o eliminar l’eruga asiàtica
	314-02477/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per a fer front a l’eruga asiàtica
	314-02478/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb les altres administracions per a fer front a l’eruga asiàtica
	314-02479/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació del nivell d’inversió pública i d’infraestructures bàsiques a Lleida, l’Alt Pirineu i Aran
	314-02483/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a erradicar el cranc blau
	314-02486/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis científics per a trobar solucions efectives contra la plaga del cranc blau
	314-02487/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les zones més afectades pel cranc blau
	314-02488/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes negatius del cranc blau en els ecosistemes
	314-02489/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de coordinació entre les administracions i els sectors afectats pel cranc blau
	314-02490/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació econòmica prevista per a la lluita contra el cranc blau
	314-02491/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obtenció de llicències de pesca esportiva per al cranc blau
	314-02492/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans per a solucionar l’endeutament de la Corporació de Salut Maresme - La Selva
	314-02493/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les millores de les instal·lacions de l’Hospital de Sant Jaume de Calella (Maresme)
	314-02494/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució de les especialitats mèdiques entre els hospitals de Calella i Blanes i el tractament de malalts de llarga estada
	314-02495/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts o prestacions als quals s’aplica un embargament
	314-02501/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que ha rebut del programa Veca el 2018
	314-02510/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries del programa Veca del 2018
	314-02511/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’execució de les accions relatives al programa Veca el 2018
	314-02512/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants beneficiats pel programa Veca
	314-02513/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes duts a terme amb les subvencions rebudes del programa Veca
	314-02514/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a impulsar l’exposició «55 urnes per la llibertat»
	314-02515/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’exposició «55 urnes per la llibertat»
	314-02516/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a desviar el trànsit de la carretera B-500 fora del centre urbà de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)
	314-02517/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del Pla general metropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà de Barcelona
	314-02527/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació de l’expedient de modificació del Pla general metropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà de Barcelona
	314-02528/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de resolució de l’expedient de modificació del Pla general metropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà de Barcelona
	314-02529/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del Pla general metropolità per a la declaració d’àrea de tanteig i retracte a Barcelona i la definició dels terminis d’edificació
	314-02530/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació de l’expedient de modificació del Pla general metropolità per a la declaració d’àrea de tanteig i retracte a Barcelona i la definició dels terminis d’edificació
	314-02531/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de resolució de l’expedient de modificació del Pla general metropolità per a la declaració d’àrea de tanteig i retracte a Barcelona i la definició dels terminis d’edificació
	314-02532/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’estendre les mesures per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà i per a la declaració d’àrea de tanteig i retracte i la definició dels terminis d’edificació
	314-02533/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de l’amiant d’edificis i instal·lacions
	314-02534/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a retirar l’amiant d’edificis i instal·lacions
	314-02535/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als ajuntaments per a la retirada de l’amiant d’edificis i instal·lacions
	314-02536/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús partidista dels comptes oficials d’organismes que depenen de la Generalitat
	314-02538/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de mantenir i fer respectar la neutralitat política dels organismes oficials que depenen de la Generalitat
	314-02539/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya publicitària de la iniciativa Cims per la Llibertat per mitjà dels comptes oficials d’organismes que depenen de la Generalitat
	314-02540/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel que fa a l’ús partidista dels comptes oficials d’organismes que depenen de la Generalitat
	314-02541/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb els serveis d’emergències francesos per la iniciativa Cims per la Llibertat
	314-02542/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no pagarà a l’octubre l’avançament dels ajuts de la política agrària comuna del primer pilar
	314-02550/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perjudici econòmic i financer que comporta per al sector agrari el retard en el cobrament dels ajuts de la política agrària comuna
	314-02551/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’explotacions que no rebran el 50% del primer pilar de la política agrària comuna previst per a l’octubre
	314-02552/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de mesures excepcionals per a poder pagar l’avançament dels ajuts de la política agrària comuna abans del desembre
	314-02553/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures extraordinàries per a compensar els problemes financers ocasionats pel retard en el cobrament de l’avançament dels ajuts de la política agrària comuna
	314-02554/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de la taula sectorial per a donar explicacions a les organitzacions agràries
	314-02555/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en la política de preus de les matrícules universitàries
	314-02560/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’acord parlamentari que exigeix una rebaixa del 30% en el preu de les matrícules universitàries
	314-02561/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la definició de grups de risc per a la campanya de vacunació contra la grip
	314-02569/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer servir vacunes tetravalents contra la grip per a les persones majors de seixanta-quatre anys
	314-02570/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a fomentar la vacunació antigripal entre els diferents grups de risc
	314-02571/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar la vacunació contra la grip entre els professionals sanitaris
	314-02572/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar que els professionals sanitaris contagiïn la grip als malalts o a les persones amb risc de complicacions
	314-02573/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a protegir de la grip els professionals sanitaris
	314-02574/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de les instal·lacions d’una escola per a commemorar el referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-02586/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet de celebrar actes de commemoració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a l’Escola Verd, de Girona, és un bon exemple per als alumnes
	314-02587/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els actes de commemoració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a l’Escola Verd, de Girona, són pertinents per a mantenir la neutralitat
	314-02588/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una marxa de torxes a Mont-roig del Camp que acaba a l’institut
	314-02589/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de les instal·lacions d’un institut per part de partits polítics per a fer actes de commemoració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	314-02590/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el fet de celebrar actes de commemoració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a l’Institut de Lliçà d’Amunt és un bon exemple per als alumnes
	314-02591/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els actes de commemoració del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a l’Institut de Lliçà d’Amunt són pertinents per a mantenir la neutralitat
	314-02592/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el lema «1-O, ni oblit ni perdó» és un missatge pertinent per a un acte fet en un institut
	314-02593/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rua que es va fer l’1 d’octubre de 2018 davant de l’Escola Alfons I, de Puigcerdà, coincidint amb la sortida dels alumnes
	314-02594/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la rua que es va fer l’1 d’octubre de 2018 davant de l’Escola Alfons I, de Puigcerdà, contribueix a mantenir la neutralitat de l’escola
	314-02595/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si existeix cap informe dels inspectors del Departament d’Ensenyament sobre la normativa referent als projectes lingüístics de centre o als projectes educatius de centre
	314-02599/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords adoptats en la reunió de la Comissió Mixta Generalitat - Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a detectar habitatges buits
	314-02606/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a desenvolupar l’experiència pilot per a detectar habitatges buits a l’Hospitalet de Llobregat
	314-02607/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’execució del procediment administratiu per al pagament d’una indemnització als ramaders que han sofert un perjudici per l’atac d’ossos
	314-02608/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a infants i famílies en situació socioeconòmica desfavorida que ha tramitat el Departament d’Ensenyament com a ajuts als centres
	314-02632/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris seguits pel Departament d’Ensenyament per a atorgar els ajuts per a infants i famílies en situació socioeconòmica desfavorida
	314-02633/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts per a infants i famílies en situació socioeconòmica desfavorida que ha tramitat el Departament d’Ensenyament
	314-02634/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què convocarà places d’agents forestals
	314-02658/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què convocarà places de subinspectors forestals
	314-02659/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si quatre-cents noranta agents forestals són suficients per a Catalunya
	314-02660/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades oficials sobre la pressió a les empreses i als fons d’inversió per a retirar-se de Catalunya
	314-02667/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els organismes espanyols que van pressionar les empreses i els fons d’inversió per a retirar-se de Catalunya
	314-02668/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abast de la proposta de nova estació d’autobusos de Lleida (Segrià)
	314-02681/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en funcionament de la nova estació d’autobusos de Lleida (Segrià)
	314-02682/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’actuacions amb relació a l’os Goiat
	314-02683/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme per a aprovar l’import de la convocatòria de subvencions del Pla estratègic de recerca i innovació en salut per al 2019
	314-02724/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no s’han prorrogat les beques Beatriu de Pinós fins al 2019
	314-02725/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’hauria pogut emprar per a aprovar l’import de les beques Beatriu de Pinós el mateix mecanisme emprat en el Pla estratègic de recerca innovació en salut per al 2019
	314-02726/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos i els programes de gestió pública per a les dones en situació d’alt risc social que no vulguin interrompre l’embaràs
	314-02728/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos pressupostaris executats que ha destinat a ajuntaments i consells comarcals de Tarragona per a finançar programes de control de la natalitat per a dones en situació d’exclusió social
	314-02729/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la transferència econòmica a Circuits de Catalunya SL el 2017 i el 2018
	314-02816/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri seguit amb relació al foment del joc responsable en la implantació del joc «Salari extra» de Loteria de Catalunya
	314-02825/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les opinions demanades a experts sobre el potencial addictiu del joc «Salari extra» de Loteria de Catalunya
	314-02826/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades en matèria de prevenció d’addicions amb relació a la creació del joc «Salari extra» de Loteria de Catalunya
	314-02827/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les obres de renovació del sistema de refrigeració dels jutjats de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-02831/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de canviar d’ubicació els jutjats de Sabadell (Vallès Occidental) durant el 2019
	314-02832/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a impedir la prescripció del delicte de furt per la saturació dels jutjats de guàrdia
	314-02833/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades del portal de la transparència del Servei Català de la Salut amb relació a la llista d’espera per a fer-se una tomografia computada a l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
	314-02840/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sanció de la Inspecció de Treball a l’empresa Panrico per haver vulnerat el dret de vaga i sobre les denúncies presentades pel comitè d’empresa
	314-02892/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el crèdit de l’Institut Català de Finances a l’empresa Panrico del 16 de setembre de 2014
	314-02893/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cadàvers sense identificar que hi ha a Catalunya
	314-02934/12
	Resposta del Govern


	1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre si és habitual que un convidat d’un programa de Televisió de Catalunya hagi de fer de traductor
	316-00007/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost d’un traductor simultani per a una entrevista
	316-00008/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre si els presentadors de Televisió de Catalunya tenen ordres de no parlar en castellà
	316-00009/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la raó per la qual la presentadora del programa Preguntes freqüents no va entrevistar l’exalcalde de Medellín en castellà
	316-00010/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre si el fet de no entrevistar l’exalcalde de Medellín en castellà demostra una actitud excloent de Televisió de Catalunya
	316-00011/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les accions empreses amb relació al tracte que reben els convidats no independentistes al programa Preguntes freqüents
	316-00012/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la cobertura i el finançament destinats a la iniciativa Cims per la Llibertat
	325-00019/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’emissió del programa El matí de Catalunya Ràdio corresponent al 13 de novembre de 2018 des de Waterloo
	325-00020/12
	Resposta del president del Consell de Govern



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar els abocaments de fem i escombraries davant dels jutjats
	311-00809/12
	Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’usuaris que es beneficien del desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya
	311-00810/12
	Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’ajuntaments que es beneficien del desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya
	311-00811/12
	Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de nodes que s’han instal·lat en el desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya
	311-00812/12
	Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ingressos obtinguts pel servei de fibra òptica de la Xarxa Oberta de Catalunya
	311-00813/12
	Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ingressos obtinguts per altres serveis diferents als de fibra òptica oferts per la Xarxa Oberta de Catalunya
	311-00814/12
	Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’usuaris que disposen de fibra òptica oferta per la Xarxa Oberta de Catalunya
	311-00815/12
	Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la implantació de la fibra òptica de la Xarxa Oberta de Catalunya
	311-00816/12
	Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de quilòmetres de fibra òptica desplegats a Catalunya
	311-00817/12
	Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els beneficis obtinguts en zones amb una densitat de població baixa respecte a la tecnologia 5G
	311-00818/12
	Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost inicial i final del projecte d’implantació de la Xarxa Oberta de Catalunya
	311-00819/12
	Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost aproximat de manteniment de la infraestructura de la Xarxa Oberta de Catalunya una vegada conclosa la fase d’implantació
	311-00820/12
	Anunci: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si hi ha un acord amb l’alcalde de Sant Joan Despí (Baix Llobregat) per a requalificar els terrenys de la fàbrica de Gallina Blanca
	311-00827/12
	Anunci: David Cid Colomer, juntament amb una altra diputada del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si s’ha previst cap tipus de bonificació per als veïns afectats pels peatges de la C-32
	311-00828/12
	Anunci: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si és normal i just que els veïns del Vendrell (Baix Penedès) hagin de pagar 22,14 euros per a anar i tornar de Barcelona
	311-00829/12
	Anunci: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si té cap pla estratègic per a evitar els greuges que comporta l’increment de preus dels peatges
	311-00830/12
	Anunci: Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del GP CatECP


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’extinció de les places de D1 oficial de primera del personal de brigada de conservació del parc de carreteres de Ponts (Noguera)
	314-03031/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi per l’extinció de les places de D1 oficial de primera del personal de brigada de conservació del parc de carreteres de Ponts (Noguera)
	314-03032/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reconversió de les places de C2 i C1 de xofers o de cap d’equip o encarregat en tècnics d’explotació o conservació del personal de brigada de conservació del parc de carreteres de Ponts (Noguera)
	314-03033/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible externalització del servei de conservació del parc de carreteres de Ponts (Noguera)
	314-03034/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles del parc mòbil de la Generalitat que es preveu renovar el 2018
	314-03035/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de subvencions atorgades per a instal·lar sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum el 2017
	314-03036/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que van instal·lar sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum subvencionades el 2017
	314-03037/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la convocatòria de subvencions per a instal·lar sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum dona un termini d’un me
	314-03038/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de menors oberts el 2017 i el 2018 i el nombre de places de cada un
	314-03039/12
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions previstes per a la insuficiència en la prestació del servei de patrullatge preventiu i ordinari dels Mossos d’Esquadra a Canovelles (Vallès Oriental)
	314-03040/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra adscrits a la comissaria de Granollers (Vallès Oriental)
	314-03041/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir noves comissaries a l’àrea bàsica policial de Granollers
	314-03042/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris que es beneficien del desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya
	314-03043/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuntaments que es beneficien del desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya
	314-03044/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de nodes que s’han instal·lat en el desplegament de la Xarxa Oberta de Catalunya
	314-03045/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos obtinguts pel servei de fibra òptica de la Xarxa Oberta de Catalunya
	314-03046/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos obtinguts per altres serveis diferents als de fibra òptica oferts per la Xarxa Oberta de Catalunya
	314-03047/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris que disposen de fibra òptica oferta per la Xarxa Oberta de Catalunya
	314-03048/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la implantació de la fibra òptica de la Xarxa Oberta de Catalunya
	314-03049/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de quilòmetres de fibra òptica desplegats a Catalunya
	314-03050/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficis obtinguts en zones amb una densitat de població baixa respecte a la tecnologia 5G
	314-03051/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost inicial i final del projecte d’implantació de la Xarxa Oberta de Catalunya
	314-03052/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost aproximat de manteniment de la infraestructura de la Xarxa Oberta de Catalunya una vegada conclosa la fase d’implantació
	314-03053/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la custòdia de les dades personals dels titulars del Carnet Jove
	314-03054/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat dels arxius automatitzats utilitzats per a finalitats relacionades amb el programa Carnet Jove
	314-03055/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris de què disposa actualment del programa Carnet Jove
	314-03056/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris que s’han donat d’alta al programa Carnet Jove del 2015 ençà
	314-03057/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris que s’han donat de baixa perquè han superat el límit d’edat al programa Carnet Jove del 2015 ençà
	314-03058/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris que s’han donat de baixa per causes diferents de la superació del límit d’edat al programa Carnet Jove del 2015 ençà
	314-03059/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps durant el qual es manté la custòdia de les dades personals dels usuaris del programa Carnet Jove després de donar-los de baixa
	314-03060/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat de la planta setzena de l’edifici dels Jutjats de Sabadell des del gener del 2018
	314-03061/12
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sobre clàusules abusives en escriptures hipotecàries en tràmit als diferents jutjats especialitzats
	314-03062/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ordre de la secretària general del Departament d’Educació als directors dels centres d’educació infantil, primària i secundària perquè trametessin llurs projectes lingüístics
	314-03063/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tala d’arbres a Palafrugell i Begur (Baix Empordà)
	314-03064/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legalitat de la tala d’arbres a Palafrugell i Begur (Baix Empordà)
	314-03065/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb l’Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) per a conèixer la situació de les zones on s’han talat arbres
	314-03066/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a aturar la tala d’arbres a la cala d’Aigua Xelida, a Palafrugell (Baix Empordà)
	314-03067/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a aturar la tala d’arbres a la Costa Brava
	314-03068/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla previst per a protegir la vegetació i les zones boscoses de la Costa Brava
	314-03069/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb l’empresa promotora responsable de la tala d’arbres a la cala d’Aigua Xelida, de Palafrugell (Baix Empordà)
	314-03070/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de sancionar a l’empresa promotora responsable de la tala d’arbres a la cala d’Aigua Xelida, de Palafrugell (Baix Empordà)
	314-03071/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de posar en coneixement de la Fiscalia la tala d’arbres a la cala d’Aigua Xelida, de Palafrugell (Baix Empordà)
	314-03072/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels agents rurals amb relació a la tala d’arbres a la cala d’Aigua Xelida, a Palafrugell (Baix Empordà)
	314-03073/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a aturar el projecte urbanístic a Aigua Xelida, a Palafrugell (Baix Empordà)
	314-03074/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del Pla director urbanístic de sòls sostenibles
	314-03075/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a restaurar la zona d’Aigua Xelida, a Palafrugell (Baix Empordà), i reconstruir-hi el bosc mediterrani
	314-03076/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tala d’arbres a la zona de Sa Riera, a Begur (Baix Empordà)
	314-03077/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a aturar la tala d’arbres a Sa Riera, a Begur (Baix Empordà)
	314-03078/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a Badalona el 2016
	314-03079/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a Badalona el 2017
	314-03080/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a Badalona el 2018
	314-03081/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a Badalona el 2016
	314-03082/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a Badalona el 2017
	314-03083/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a Badalona el 2018
	314-03084/12
	Formulació: Xavier García Albiol, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes perquè l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural assumeixi la gestió de les subvencions de l’Institut Català de les Empreses Culturals
	314-03085/12
	Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural no tenia aprovat el pla estratègic de subvencions els exercicis 2015 i 2016
	314-03086/12
	Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals les subvencions atorgades per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural els exercicis 2015 i 2016 no consten en la base de dades nacional de subvencions
	314-03087/12
	Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis econòmics que acrediten que el percentatge del 10% és raonable per raó de l’activitat dels beneficiaris de línies de subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
	314-03088/12
	Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la forma de justificació de les subvencions atorgades per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural els exercicis 2015 i 2016
	314-03089/12
	Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de subcriteris de valoració per a atorgar les subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural dels exercicis 2015 i 2016
	314-03090/12
	Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a excloure la concurrència pública en l’atorgament de les subvencions dels exercicis 2015 i 2016
	314-03091/12
	Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’establir un sistema electrònic de validació dels justificants de despesa presentats pels beneficiaris de les subvencions que atorga l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
	314-03092/12
	Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instrucció del 5 d’octubre per la qual es bloquegen 200.000 euros del pressupost del Consorci per a la Normalització Lingüística del 2018
	314-03093/12
	Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del compromís d’aportar 19 milions d’euros al pressupost del Consorci per a la Normalització Lingüística el 2019
	314-03094/12
	Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la Presidència del Consorci per a la Normalització Lingüística de regularitzar la situació dels treballadors el 2019
	314-03095/12
	Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la Presidència del Consorci per a la Normalització Lingüística de complir el compromís de crear un centenar de places
	314-03096/12
	Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la Presidència del Consorci per a la Normalització Lingüística de tornar a les condicions laborals anteriors al 2013
	314-03097/12
	Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la Presidència del Consorci per a la Normalització Lingüística de recuperar, tornar a pressupostar i ocupar les places que estan congelades
	314-03098/12
	Formulació: Elisenda Alamany Gutiérrez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació jurídica entre l’empresa DP Consultors i BB Service
	314-03099/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps en què va estar tallada la línia telefònica del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya del 112 de Reus al desembre del 2018
	314-03100/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa del tall de la línia telefònica del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya del 112 de Reus del desembre del 2018
	314-03101/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis aplicats per a evitar més talls a la línia telefònica del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya del 112 de Reus
	314-03102/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació territorial del tall de la línia telefònica del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya del 112 de Reus del desembre del 2018
	314-03103/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb relació al tall de la línia telefònica del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya del 112 de Reus del desembre del 2018
	314-03104/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de diversos indicadors econòmics els darrers cinc anys i sobre els objectius concrets per a complir el Pla de govern de la dotzena legislatura
	314-03105/12
	Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el saldo de compensació amb l’empresa concessionària de les autopistes C-31, C-32 i C-33
	314-03106/12
	Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per coaccions i amenaces contra el Clan dels Pistolers presentades per Eduard Colmena Cebrià
	314-03107/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accions policials contra el Clan dels Pistolers en què ha participat alguna unitat especialitzada aliena a l’àrea bàsica policial de Sant Andreu
	314-03108/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accions policials dels Mossos d’Esquadra contra l’activitat presumptament delictiva del Clan dels Pistolers
	314-03109/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies contra el Clan dels Pistolers presentades a l’àrea bàsica policial de Sant Andreu
	314-03110/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies contra el Clan dels Pistolers presentades per tràfic d’estupefaents i altres motius a l’àrea bàsica policial de Sant Andreu
	314-03111/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies contra el Clan dels Pistolers presentades a l’àrea bàsica policial de Sant Andreu per Eduard Colmena Cebrià
	314-03112/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’educació primària i secundària que fan servir l’Agenda de la Terra
	314-03113/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes d’educació primària i secundària que fan servir l’Agenda de la Terra
	314-03114/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions del Departament d’Educació davant la informació publicada pel diari ABC amb relació als continguts de l’Agenda de la Terra
	314-03115/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per la inspecció educativa davant la informació publicada pel diari ABC amb relació als continguts de l’Agenda de la Terra
	314-03116/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es fan públiques les xifres d’alumnes que reben part de llur educació en anglès
	314-03117/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes d’educació primària que rep part de l’educació en anglès
	314-03118/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes d’educació secundària que rep part de l’educació en anglès
	314-03119/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge de la consellera de la Presidència a Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
	314-03120/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda de la consellera de la Presidència en el viatge a Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
	314-03121/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que van acompanyar la consellera de la Presidència en el viatge a Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
	314-03122/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que van acompanyar la consellera de la Presidència en el viatge a Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
	314-03123/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de desplaçament del viatge de la consellera de la Presidència i dels seus acompanyants a Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
	314-03124/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de pernoctació del viatge de la consellera de la Presidència i dels seus acompanyants a Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
	314-03125/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de manutenció del viatge de la consellera de la Presidència i dels seus acompanyants a Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
	314-03126/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de desplaçaments durant l’estada del viatge de la consellera de la Presidència i dels seus acompanyants a Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
	314-03127/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es va incloure a l’agenda del Govern el viatge de la consellera de la Presidència a Waterloo (Bèlgica) del 9 de gener de 2019
	314-03128/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del president de la Generalitat a Waterloo (Bèlgica) de l’11 de gener de 2019
	314-03130/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els assumptes tractats en la reunió del president de la Generalitat amb l’expresident Carles Puigdemont a Waterloo (Bèlgica) l’11 de gener de 2019
	314-03131/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que han acompanyat el president de la Generalitat en el viatge a Waterloo (Bèlgica) de l’11 de gener de 2019
	314-03132/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompanyat el president de la Generalitat durant el viatge a Waterloo (Bèlgica) de l’11 de gener de 2019
	314-03133/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del 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 Waterloo (Bèlgica) de l’11 de gener de 2019
	314-03134/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	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 Waterloo (Bèlgica) de l’11 de gener de 2019
	314-03135/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del 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 Waterloo (Bèlgica) de l’11 de gener de 2019
	314-03136/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de desplaçaments durant l’estada del viatge del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Waterloo (Bèlgica) de l’11 de gener de 2019
	314-03137/12
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del circuit de triatge per a fixar el nivell d’urgència dels pacients a l’Hospital de Palamós (Baix Empordà)
	314-03138/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció a una dona de vuitanta-quatre anys que es va morir després de set hores d’espera al servei d’urgències de l’Hospital de Palamós (Baix Empordà)
	314-03139/12
	Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import i la destinació de la inversió atreta el 2018
	314-03140/12
	Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que formen part de la cartera d’inversió atreta el 2018 amb les quals hi ha un acord signat
	314-03141/12
	Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta concreta de recursos, condicions, avantatges i beneficis per a atreure projectes d’inversió industrial d’empreses internacionals
	314-03142/12
	Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i tipus de les instal·lacions previstes per als projectes d’inversió industrial d’empreses internacionals
	314-03143/12
	Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llocs de treball que es crearan amb els projectes d’inversió industrial d’empreses internacionals
	314-03144/12
	Formulació: María Luz Guilarte Sánchez, del GP Cs


	3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment dels acords interns amb els professionals de la Corporació
	322-00057/12
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’estat econòmic al tancament de l’exercici del 2018 i la incidència que hi ha tingut l’evolució dels ingre
	322-00058/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’afectació en la producció interna de la reducció d’hores setmanals treballades
	322-00059/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment dels deures constitucionals pels òrgans de govern de la Corporació i els òrgans de direcció d
	322-00060/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les avaluacions de la qualitat i l’audiència als mitjans de comunicació de la Corporació
	322-00061/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament i la difusió per TV3 dels atacs a periodistes el 21 de desembre de 2018
	322-00062/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el nou estatut professional dels mitjans de la Corporació
	322-00063/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els professionals de TV3 que participen en publicitat comercial
	322-00064/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’espai català de comunicació audiovisual
	322-00065/12
	Anunci: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contingut i la programació dels canals de la Corporació
	322-00066/12
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte programa i la viabilitat econòmica de la Corporació
	322-00067/12
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura prevista del judici als polítics catalans empresonats preventivament
	323-00072/12
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les dades d’audiència del 2018
	323-00073/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l’adaptació de la programació al seguiment dels judicis sobre el procés independentista
	323-00074/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els motius dels darrers canvis en el programa Preguntes freqüents
	323-00075/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre l’objectiu de la reincorporació de Joaquim Maria Puyal a l’emissora a través del programa El matí de Catalunya Ràdio
	323-00076/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el compliment del principi de garantia del pluralisme polític en el programa Educar sota sospita de TV3
	323-00077/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el compliment del deure constitucional de garantir el principi de pluralisme polític
	323-00078/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament i la difusió per TV3 d’accions de grups separatistes el 21 de desembre de 2018
	323-00079/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la planificació de la cobertura informativa del judici sobre el procés independentista al Tribunal Suprem
	323-00080/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les raons del relleu de Laura Rosel com a presentadora i codirectora del programa Preguntes freqüents de TV3
	323-00081/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre els programes El suplement de Catalunya Ràdio i La Transmissió d’en Torquemada quatre mesos després del canvi dels presentadors
	323-00082/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les audiències de l’emissora del 2018
	323-00083/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les tasques dels treballadors de l’emissora
	323-00084/12
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units


	3.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre l’encàrrec del documental «Causa Especial 20907/2017» produït per Mediapro
	326-00003/12
	Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el cost total de l’emissió del documental «Causa Especial 20907/2017» al programa Sense Ficció
	326-00004/12
	Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre si el contingut del documental «Causa Especial 20907/2017» ha estat pactat amb TV3
	326-00005/12
	Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre si la direcció del programa Sense Ficció ha intervingut en la determinació del contingut del documental «Causa Especial 20907/2017»
	326-00006/12
	Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el responsable de l’emissió del documental «Causa Especial 20907/2017» al programa Sense Ficció del 18 de desembre de 2018
	326-00007/12
	Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre la participació de la direcció de la televisió pública en la determinació de la data d’emissió del documental «Causa Especial 20907/2017» al programa Sense Ficció
	326-00008/12
	Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre la valoració de l’emissió al programa Sense Ficció del 18 de desembre de 2018 del documental «Causa Especial 20907/2017»
	326-00009/12
	Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre la valoració d’altres productores en l’elaboració del documental «Causa Especial 20907/2017» en el cas que l’encàrrec hagi estat de la televisió pública
	326-00010/12
	Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre per escrit sobre el responsable d’encarregar el documental «Causa Especial 20907/2017» a la productora Mediaprodocumental
	326-00011/12
	Formulació: Andrea Levy Soler, del SP PPC




