
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur del Consell Naci-
onal de la Cultura i de les Arts
310-00100/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el protocol de les violèn-
cies sexuals en els espais de lleure
310-00101/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la commemoració de la 
mort fa deu anys de l’occitanista Robèrt Lafont
310-00102/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema de protecció 
de la infància i l’adolescència
310-00103/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els projectes lingüístics 
dels centres educatius
310-00104/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis de seguretat 
dels alts càrrecs de la Generalitat
310-00105/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació dels Mossos 
d’Esquadra en els desnonaments
310-00106/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els centres especials de 
treball
310-00107/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les explicacions a l’exterior 
sobre el judici a l’independentisme
310-00108/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva estratègia en ma-
tèria d’habitatge
310-00109/12
Substanciació 22
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
vint-i-un punts del document al president del Govern de l’Estat i els problemes so-
cials que solucionen
317-00056/12
Substanciació 22

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
motius per a modificar els dispositius de seguretat del president i els expresidents 
de la Generalitat i prioritzar-los respecte de la seguretat ciutadana
317-00057/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’anàli-
si de «The Economist» que situa Espanya entre les vint democràcies plenes al món
317-00058/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les ga-
ranties processals en el judici sobre el procés independentista
317-00059/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les 
notícies falses amb relació al procés independentista i el seu compromís per a 
combatre-les
317-00060/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el judi-
ci sobre el procés independentista, el dret a decidir i la judicialització de la política
317-00061/12
Substanciació 23

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agressions 
a funcionaris de presons registrades el 2017
311-00074/12
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a fer front l’increment d’agressions als funcionaris de presons
311-00075/12
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la detecció de casos 
de radicalització islàmica als centres penitenciaris
311-00076/12
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si ha revisat a la baixa 
els preus dels economats dels centres penitenciaris els darrers dos anys
311-00077/12
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió de produc-
tes d’higiene íntima femenina en els lots higiènics de les internes dels centres pe-
nitenciaris
311-00078/12
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la freqüència del re-
partiment dels lots d’higiene gratuïts als centres penitenciaris
311-00079/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a fer 
front a la manca d’espais d’espera i de treball per als advocats a l’edifici S de la 
Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
311-00081/12
Substanciació 25
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat de desenvolupa-
ment del Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i 
avaluació del seu funcionament i del Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació 
i millora dels jutjats adjudicats a l’empresa Everis BPO
311-00102/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat d’execució del 
pla pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a 
través de la inspecció i avaluació del seu funcionament i al Pla de gestió del canvi 
en l’àmbit de l’avaluació i millora dels jutjats
311-00103/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’inici del pla pilot deri-
vat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la 
inspecció i avaluació del seu funcionament i al Pla de gestió del canvi en l’àmbit de 
l’avaluació i millora dels jutjats en vuit jutjats escollits prèviament
311-00104/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la selecció de perso-
nal i la formació dels avaluadors de qualitat del pla pilot derivat del treball fet al Pla 
de millora dels jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació 
del seu funcionament i al Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i millora
311-00105/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la periodicitat amb què 
s’han de recarregar les bateries dels braçalets GPS que s’usen per a controlar els 
condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere
311-00163/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els dispositius alter-
natius als braçalets GPS que s’usen per a controlar els condemnats per delictes 
d’agressió sexual o violència de gènere
311-00164/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a ga-
rantir la seguretat de les víctimes d’agressió sexual o violència de gènere quan el 
braçalet GPS de control dels condemnats es queda sense bateria
311-00165/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de braçalets 
GPS de control de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere 
que s’han col·locat durant el 2016 i el 2017
311-00166/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de braçalets 
GPS de control de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere 
que estan en servei
311-00167/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de braçalets 
GPS de control de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere 
que s’han comprat durant el 2016 i el 2017
311-00168/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els casos de reincidèn-
cia de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que duien 
braçalets GPS de control
311-00169/12
Substanciació 27
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació entre el 
jutjat i els Mossos d’Esquadra per a garantir el funcionament del control dels con-
demnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere amb braçalets GPS
311-00170/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes de con-
trol dels condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que duen 
braçalets GPS
311-00171/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aprovació de les nor-
mes de règim interior del Centre Penitenciari Brians 1
311-00186/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de coor-
dinació entre els jutjats i els Mossos d’Esquadra per a garantir el funcionament del 
braçalet GPS que duen els condemnats per delictes d’agressió sexual i violència 
de gènere
311-00208/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes relatius al 
control dels condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere
311-00209/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de casos 
de reincidència de condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere 
que duien un braçalet GPS el 2016 i el 2017
311-00210/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la rein-
cidència dels condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere que 
duien un braçalet GPS el 2016 i el 2017
311-00211/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-
des per a desbloquejar la situació de col·lapse dels jutjats de primera instància de 
província
311-00224/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballa-
dors de l’àmbit penitenciari que estan en règim d’interinitat
311-00276/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballa-
dors de l’àmbit penitenciari de més de cinquanta anys
311-00277/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’inici dels tràmits amb 
l’Ajuntament de Barcelona per a construir el centre obert de la Zona Franca, de 
Barcelona
311-00280/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi per a definir 
els usos d’un nou centre per a dones i preventius a la Zona Franca, de Barcelona
311-00281/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els tràmits fets amb el 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a instal·lar sistemes de videoconferència 
per a facilitar el treball dels advocats amb els presos preventius
311-00282/12
Substanciació 30
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de trasllats 
d’interns a presons catalanes del 2015 ençà
311-00288/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds 
de trasllat d’interns a presons catalanes del 2015 ençà
311-00289/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·lici-
tuds de trasllat d’interns a presons catalanes que s’han autoritzat del 2015 ençà
311-00290/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·lici-
tuds de trasllat d’interns a presons catalanes pendents de proveir del 2017 ençà
311-00291/12
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a re-
soldre l’augment de casos pendents de tramitació als jutjats de Girona
311-00341/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació de la 
nova oficina judicial als jutjats de Girona
311-00342/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
pel Departament de Justícia per a agilitar els casos de violència de gènere pendents 
de tramitació als jutjats a Girona
311-00343/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol d’actuació 
per a garantir la seguretat dels lletrats de l’Administració de justícia en les entrades 
i els escorcolls en domicilis particulars o altres immobles
311-00349/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a garantir la seguretat dels lletrats de l’Administració de justícia en les entrades 
i els escorcolls en domicilis particulars o altres immobles
311-00350/12
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol antisuïcidi 
al Centre Penitenciari Brians 1
311-00401/12
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la investigació del suï-
cidi d’un intern al Centre Penitenciari Brians 1
311-00402/12
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les obres a la coberta 
del Centre Penitenciari Brians 1
311-00804/12
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de les inter-
nes del Centre Penitenciari Brians 1
311-00805/12
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els canvis en la gestió 
del Centre Penitenciari Brians 1
311-00806/12
Substanciació 32
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar 
actes violents contra els servidors públics de la justícia
311-00807/12
Substanciació 32

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions del desenvolu-
pament dels programes i les actuacions subvencionats que ha fet el Departament 
d’Ensenyament en el període 2015-2017
314-02631/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del director i gerent de 
l’Institut Ramon Llull durant el viatge a Washington per l’Smithsonian Folklife Festival
314-02705/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals s’ha pos-
posat l’entrada en funcionament de la T-Mobilitat
314-02719/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferenciació entre catalans i 
espanyols nascuts a Catalunya
314-02735/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de Cultura manté 
la diferenciació entre catalans i espanyols nascuts a Catalunya
314-02736/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferenciació que la consellera 
de Cultura va fer entre catalans i espanyols nascuts a Catalunya
314-02737/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si comparteix la diferenciació que 
la consellera de Cultura va fer entre catalans i espanyols nascuts a Catalunya
314-02738/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles del parc 
mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
314-02739/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vida útil dels vehicles del parc 
mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
314-02740/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’antiguitat mitjana dels vehicles 
del parc mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
314-02741/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista per a vehicles 
del parc mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
314-02742/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de membres del Cos 
de Bombers de la Generalitat i el nombre d’hores que treballen segons contracte
314-02743/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores extres que fan 
els membres del Cos de Bombers de la Generalitat i llur retribució
314-02744/12
Resposta del Govern 40
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del vídeo titulat 
«De l’1-O al Consell per la República» amb el primer paràgraf de l’article 4 de la Llei 
18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional
314-02745/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del vídeo titulat 
«De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.a de la Llei 18/2000, per la qual 
es regula la publicitat institucional
314-02746/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del vídeo titulat 
«De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.c de la Llei 18/2000, per la qual 
es regula la publicitat institucional
314-02747/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del vídeo titulat 
«De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.d de la Llei 18/2000, per la qual 
es regula la publicitat institucional
314-02748/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del vídeo titulat 
«De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.l de la Llei 18/2000, per la qual 
es regula la publicitat institucional
314-02749/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha consultat la Comissió As-
sessora sobre la Publicitat Institucional amb relació a la campanya institucional, 
l’elaboració o la difusió del vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República»
314-02750/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de la campanya ins-
titucional de presentació del Consell per la República en què s’emmarca el vídeo 
titulat «De l’1-O al Consell per la República»
314-02751/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de mitjans de comuni-
cació o xarxes socials en què s’ha inserit publicitat de la campanya institucional de 
presentació del Consell per la República en què s’emmarca el vídeo titulat «De l’1-O 
al Consell per la República»
314-02752/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de l’acte de presenta-
ció del Consell per la República celebrat al Saló de Sant Jordi del Palau de la Ge-
neralitat el 29 d’octubre de 2018
314-02753/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la trajectòria de la Kompanyia Lliure
314-02767/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desaparició de la Kompanyia 
Lliure després de la dimissió de Lluís Pascual com a director del Teatre Lliure
314-02768/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions previstes per tal que 
la Kompanyia Lliure reprengui l’activitat
314-02769/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’èxit de la posada en escena de 
l’obra Àngels a Amèrica mereix la continuïtat de la Kompanyia Lliure
314-02770/12
Resposta del Govern 45
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el redactor de les instruccions 
4/2018 i 5/2018, sobre la regulació de l’ús dels dispositius conductors d’energia per 
part dels Mossos d’Esquadra
314-02834/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van tenir en compte les con-
clusions de l’Informe del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pisto-
les Elèctriques a l’hora de redactar les instruccions sobre la regulació de l’ús dels 
dispositius conductors d’energia
314-02835/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contradiccions entre l’Informe 
del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques i les 
instruccions sobre la regulació de l’ús dels dispositius conductors d’energia
314-02836/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si cap òrgan independent ha ava-
luat els efectes dels dispositius conductors d’energia
314-02837/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement per part de la Uni-
versitat de Barcelona del possible boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari de la 
Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
314-02887/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a evitar el boicot 
al Congrés sobre el XXè Aniversari de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Admi-
nistrativa
314-02889/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el boicot al Congrés sobre el XXè 
Aniversari de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa a la Universitat de 
Barcelona
314-02891/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes i projectes del pres-
supost del Departament de Cultura afectats per l’ordre de 5 d’octubre de 2018 de 
suspensió de les despeses previstes no contractades amb anterioritat
314-02933/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i el lloc en què es va re-
gistrar el banc d’ADN del Programa d’identificació genètica de desapareguts de la 
Generalitat
314-02949/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la Generalitat 
no parla de «desaparició forçada o involuntària» com a dret de les famílies dins el 
marc legal de la Llei de fosses del 2009 i els reglaments associats
314-02950/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del cens de persones 
desaparegudes durant la Guerra Civil al cens del Grup de Treball sobre Desaparici-
ons Forçades o Involuntàries de les Nacions Unides
314-02951/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència d’un jutge en les ex-
humacions dels morts de la Guerra Civil i la dictadura franquista i el garantiment 
documental de les accions que s’hi fan
314-02952/12
Resposta del Govern 51
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer pública la identi-
ficació dels desapareguts del 1936 al 1977
314-02953/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar actes vio-
lents contra els servidors públics de la justícia
314-02984/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les internes del Cen-
tre Penitenciari Brians 1
314-02985/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres a la coberta del Centre 
Penitenciari Brians 1
314-02986/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en la gestió del Centre 
Penitenciari Brians 1
314-02988/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de criteris de retroactivitat 
quan un infant sense referents familiars aconsegueix regular el permís de residència
314-02994/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Observato-
ri Català de la Joventut no ha fet cap enquesta de participació i política dels joves 
del 2011 ençà
314-02999/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Observatori 
Català de la Joventut no ha fet l’informe sobre l’estat de la joventut corresponent 
al 2017
314-03000/12
Resposta del Govern 56

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions 
del ple de l’Observatori Català de la Justícia el 2017
311-00045/12
Retirada 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions 
de la comissió permanent de l’Observatori Català de la Justícia el 2017
311-00046/12
Retirada 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les comissions o els 
grups de treball creats per a elaborar propostes d’actuació en l’àmbit judicial el 2017
311-00047/12
Retirada 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fase d’elaboració del 
Llibre blanc de l’Administració de justícia a Catalunya
311-00048/12
Retirada 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació del Servei 
de Mediació Intraorganitzacional en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 
els expedients que ha tramitat
311-00049/12
Retirada 58
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el ple de l’Observa-
tori Català de la Justícia ha elaborat cap informe de treball el 2017
311-00050/12
Retirada 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el trasllat de presos 
i treballadors del Centre Penitenciari La Model a la resta de centres penitenciaris
311-00073/12
Retirada 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’expedients 
pendents de tramitar a cada jutjat
311-00278/12
Retirada 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la ràtio de personal per 
expedients tramitats a cada jutjat
311-00279/12
Retirada 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei de transport 
per als treballadors de la presó Model que s’han de traslladar a altres centres pe-
nitenciaris
311-00283/12
Retirada 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la licitació del servei 
de transport de Barcelona als centres penitenciaris Brians 1 i 2 i Quatre Camins
311-00284/12
Retirada 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del Pac-
te del Grup de Treball del Personal Penitenciari Dependent de la Mesa Sectorial del 
Personal de l’Administració i Tècnic, relatiu a les condicions a aplicar en els trasllats 
de dependències de l’àmbit penitenciari
311-00286/12
Retirada 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions fetes amb 
relació al transport al Centre Penitenciari Puig de les Basses
311-00287/12
Retirada 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de denúncies 
per abusos sexuals a menors registrades en el període 2012-2017
311-00357/12
Retirada 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de denúncies 
per abusos sexuals a menors registrades el 2018
311-00358/12
Retirada 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sentències 
condemnatòries per abusos sexuals a menors dictades del 2010 ençà
311-00359/12
Retirada 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els indicis d’ús o difusió 
irregular de dades personals de reclusos dels centres penitenciaris de Lledoners, Mas 
d’Enric o Puig de les Basses que justifiquin l’inici actuacions pels serveis d’inspecció
311-00593/12
Retirada 60

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les internes del Cen-
tre Penitenciari Brians 1
314-02987/12
Retirada 60
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur del Consell Naci-
onal de la Cultura i de les Arts
310-00100/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el protocol de les violèn-
cies sexuals en els espais de lleure
310-00101/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la commemoració de la 
mort fa deu anys de l’occitanista Robèrt Lafont
310-00102/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema de protecció 
de la infància i l’adolescència
310-00103/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els projectes lingüístics 
dels centres educatius
310-00104/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis de seguretat 
dels alts càrrecs de la Generalitat
310-00105/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació dels Mossos 
d’Esquadra en els desnonaments
310-00106/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els centres especials de 
treball
310-00107/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les explicacions a l’exterior 
sobre el judici a l’independentisme
310-00108/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva estratègia en ma-
tèria d’habitatge
310-00109/12
Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 64

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00056/12
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs 64

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00057/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 65

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00058/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 65

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’ac-
tualitat política
317-00059/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 66
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00060/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 66

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00061/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 66

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar 
l’arribada de la pesta porcina africana
311-00895/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’ajudes 
compensatòries per les afectacions de la pesta porcina africana
311-00896/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control de la fauna 
salvatge per a evitar la transmissió de la pesta porcina africana
311-00897/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar 
la transmissió de la pesta porcina africana per la superpoblació de senglars
311-00898/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la partida pressupos-
tària destinada a la prevenció i les compensacions per la pesta porcina africana
311-00899/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol que apli-
caran els agents rurals per a prevenir la transmissió de la pesta porcina africana
311-00900/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les afirmacions del 
Projecte educatiu de centre de la Zona Escolar Rural Ponent
311-00902/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el Departament d’Edu-
cació considera que les persones que han vingut a viure a Catalunya són colons
311-00903/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per la inspecció educativa davant les afirmacions del Projecte educatiu de centre 
de la Zona Escolar Rural Ponent
311-00904/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
pel Departament d’Educació davant les afirmacions del Projecte educatiu de centre 
de la Zona Escolar Rural Ponent
311-00905/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per a la crea-
ció de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00906/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els problemes de l’ac-
tual model de seguretat que fan aconsellable la creació de l’Àrea de Seguretat Ins-
titucional
311-00907/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 76
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els objectius de la crea-
ció de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00908/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les diferències entre el 
servei d’escorta de l’Àrea de Seguretat Institucional i l’anterior
311-00909/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el valor afegit que apor-
ta l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00910/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la iniciativa de crear 
l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00911/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agents 
dels Mossos d’Esquadra que integraran l’Àrea de Seguretat Institucional i sobre el 
procés de selecció
311-00912/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la formació dels mem-
bres del servei d’escorta de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00913/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l’Àrea de Seguretat 
Institucional estarà subordinada a l’Àrea d’Escortes
311-00914/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agents que 
integraran l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00915/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte pressupostari 
de la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00916/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data prevista per a 
implantar l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00917/12
Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els casos d’assetjament 
escolar a fills de guàrdies civils
311-00928/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assetjament a les fa-
mílies que han demanat un ensenyament bilingüe per als fills
311-00929/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 81

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afirmacions del Projecte edu-
catiu de centre de la Zona Escolar Rural Ponent
314-03774/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació con-
sidera que les persones que han vingut a viure a Catalunya són colons
314-03775/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 83
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per la ins-
pecció educativa davant les afirmacions del Projecte educatiu de centre de la Zona 
Escolar Rural Ponent
314-03776/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel De-
partament d’Educació davant les afirmacions del Projecte educatiu de centre de la 
Zona Escolar Rural Ponent
314-03777/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de vacunació antigripal en 
la campanya 2018-2019
314-03778/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de professionals de 
la salut que s’han vacunat contra la grip en la campanya 2018-2019
314-03779/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a 
fomentar la vacunació antigripal el 2018
314-03780/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a disminuir el per-
centatge d’afectats per la grip que no estan vacunats
314-03781/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és habitual la col·laboració entre 
els Mossos d’Esquadra i empreses com Desokupa per a fer desallotjaments
314-03782/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació de l’actuació dels 
Mossos d’Esquadra en el desallotjament d’un bloc de pisos al barri del Poble-sec, 
de Barcelona, el 15 de gener de 2019
314-03783/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del desallotjament d’un 
bloc de pisos al barri del Poble-sec, de Barcelona, el 15 de gener de 2019
314-03784/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals es va desallot-
jar un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de Barcelona, si els Mossos d’Esquadra 
havien denunciat judicialment l’ocupació dos dies abans
314-03785/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els Mossos d’Esquadra acostu-
men a fer desallotjaments sense ordre judicial
314-03786/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l’empresa Desokupa 
en l’operació policial de desallotjament d’un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de 
Barcelona, el 15 de gener de 2019
314-03787/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de l’expedient informatiu 
obert per a esbrinar la gestió de fons públics d’un ex-director general de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-03788/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adjudicacions signades per un 
ex-director general de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-03789/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 92
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adjudicacions de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència a la Fundació Acció Social Infància 
i a Plataforma Educativa
314-03790/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir el com-
pliment de l’article 7 de la Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim d’incompa-
tibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, amb relació a un ex-director 
general de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-03791/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acció del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies en les investigacions d’altres ens amb relació a unes adju-
dicacions signades per un ex-director general de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència
314-03792/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies per a evitar irregularitats en el lloguer 
de pisos tutelats per a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-03793/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció de criteris de càlcul 
no previstos en les bases de les adjudicacions de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència
314-03794/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones encarrega-
des de supervisar les adjudicacions de la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència
314-03795/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supervisió de les despeses de 
personal dels centres concertats de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
314-03796/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els establiments que presump-
tament fan servir el dret d’admissió per a encobrir casos de racisme o xenofòbia
314-03797/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els paràmetres en què s’empara el 
dret d’admissió dels establiments
314-03798/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una investigació als 
serveis de seguretat de la discoteca Waka, de Sabadell (Vallès Occidental), per a 
determinar si van vetar l’entrada a dos joves per motius racistes o xenòfobs el 26 
de gener de 2019
314-03799/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb les empreses 
de seguretat privada per a prevenir casos en què la reserva del dret d’admissió en-
cobreixi discriminació
314-03800/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats subvencionades per 
haver promogut el coneixement i l’ús de l’occità del 2016 al 2018
314-03801/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 99
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració econòmica amb 
entitats que fomenten l’occità però que no han estat subvencionades
314-03802/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica destinada al 
Consell General d’Aran en matèria de política lingüística de l’aranès
314-03803/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que destina al foment, 
la normalització i la protecció de l’aranès
314-03804/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica que ha des-
tinat a l’Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana del 2015 al 2018
314-03805/12
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es va aprovar 
l’augment de producció de l’escorxador de Santa Eugènia de Berga (Osona)
314-03806/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que s’aplicaran per 
a protegir la població de Santa Eugènia de Berga (Osona) dels efectes nocius dels 
gavians
314-03807/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es va aprovar 
l’augment de producció de l’escorxador de Santa Eugènia de Berga (Osona) sense 
avaluar-ne els efectes
314-03808/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el permís que té l’escorxador de 
Santa Eugènia de Berga (Osona) per a utilitzar l’aigua dels pous
314-03809/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a ga-
rantir la potabilitat de l’aigua subterrània dels pobles
314-03810/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la normativa de con-
trol de la contaminació atmosfèrica a tot el territori
314-03811/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té en compte que hi ha empreses 
de fora de l’àmbit urbà de Barcelona que provoquen grans emissions de contaminació
314-03812/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de l’aqüífer dels pous que 
abasteixen Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
314-03813/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on fa els abocaments Le 
Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
314-03814/12
Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de seguretat que es 
van activar en l’accident químic que va tenir lloc a Le Porc Gourmet de Santa Eu-
gènia de Berga (Osona)
314-03815/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 106
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de segu-
retat laboral que s’han fet els darrers sis anys a Le Porc Gourmet de Santa Eugènia 
de Berga (Osona)
314-03816/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació impartida als treballa-
dors de Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona) sobre la manipulació 
de productes químics
314-03817/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van haver d’atendre veïns de 
Santa Eugènia de Berga (Osona) per la fuita tòxica a l’empresa Le Porc Gourmet
314-03818/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis informatius de la variant 
de la carretera B-500 al pas per Sant Fost de Campsentelles
314-03819/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a la creació de l’Àrea 
de Seguretat Institucional
314-03820/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes de l’actual model 
de seguretat que fan aconsellable la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03821/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de la creació de l’Àrea 
de Seguretat Institucional
314-03822/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències entre el servei d’es-
corta de l’Àrea de Seguretat Institucional i l’anterior
314-03823/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor afegit que aporta l’Àrea de 
Seguretat Institucional
314-03824/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la iniciativa de crear l’Àrea de Se-
guretat Institucional
314-03825/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos 
d’Esquadra que integraran l’Àrea de Seguretat Institucional i sobre el procés de 
selecció
314-03826/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels membres del ser-
vei d’escorta de l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03827/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Àrea de Seguretat Institucional 
estarà subordinada a l’Àrea d’Escortes
314-03828/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents que integraran 
l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03829/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 112
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte pressupostari de la crea-
ció de l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03830/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a implantar 
l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03831/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment pel qual l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya ven pisos i edificis a la Sareb
314-03832/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exempció de pagament de les ta-
xes per ús de les instal·lacions portuàries a les entitats sense ànim de lucre
314-03833/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció del rem amb llagut
314-03834/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les decisions, mesures i prioritats 
sobre la conca del Siurana
314-03835/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a crear la Taula del 
Siurana-Riudecanyes
314-03836/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició de la Taula del Siu-
rana-Riudecanyes
314-03837/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes i les propostes de-
batuts en la reunió de la Taula del Siurana-Riudecanyes del 5 de desembre de 2018
314-03838/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició i les funcions de 
la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció i Lluita contra la Malaltia de la 
Pesta Porcina Africana
314-03839/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de la reunió de la 
Comissió Interdepartamental per a la Prevenció i Lluita contra la Malaltia de la Pesta 
Porcina Africana del 15 de novembre de 2018
314-03840/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte econòmic de la pesta 
porcina africana
314-03841/12
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives per a assolir que la 
diada de Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat
314-03842/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges par-
ticulars a Sitges (Garraf)
314-03843/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges parti-
culars a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-03844/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 121
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges parti-
culars a Sant Pere de Ribes (Garraf)
314-03845/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges par-
ticulars a Cubelles (Garraf)
314-03846/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges parti-
culars a Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès)
314-03847/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges parti-
culars a Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
314-03848/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges par-
ticulars a Olivella (Garraf)
314-03849/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Sitges (Garraf)
314-03850/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Olivella (Garraf)
314-03851/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Castelldefels (Baix Llobregat)
314-03852/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-03853/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Sant Pere de Ribes (Garraf)
314-03854/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Cubelles (Garraf)
314-03855/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-03856/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès)
314-03857/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
314-03858/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Canyelles (Garraf)
314-03859/12
Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs 127
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos d’assetjament escolar a 
fills de guàrdies civils
314-03860/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assetjament a les famílies que han 
demanat un ensenyament bilingüe per als fills
314-03861/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 128
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
310-00100/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 06.02.2019, DSPC-P 38.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el protocol 
de les violències sexuals en els espais de lleure
310-00101/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 06.02.2019, DSPC-P 38.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
commemoració de la mort fa deu anys de l’occitanista Robèrt Lafont
310-00102/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 06.02.2019, DSPC-P 38.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema 
de protecció de la infància i l’adolescència
310-00103/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 06.02.2019, DSPC-P 38.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
projectes lingüístics dels centres educatius
310-00104/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 06.02.2019, DSPC-P 38.



BOPC 256
8 de febrer de 2019

1.25.05. Preguntes orals en el Ple 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis 
de seguretat dels alts càrrecs de la Generalitat
310-00105/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 06.02.2019, DSPC-P 38.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació 
dels Mossos d’Esquadra en els desnonaments
310-00106/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 06.02.2019, DSPC-P 38.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els centres 
especials de treball
310-00107/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 06.02.2019, DSPC-P 38.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
explicacions a l’exterior sobre el judici a l’independentisme
310-00108/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 06.02.2019, DSPC-P 38.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva 
estratègia en matèria d’habitatge
310-00109/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 06.02.2019, DSPC-P 38.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els vint-i-un punts del document al president del Govern de 
l’Estat i els problemes socials que solucionen
317-00056/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 06.02.2019, DSPC-P 38.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els motius per a modificar els dispositius de seguretat del 
president i els expresidents de la Generalitat i prioritzar-los respecte 
de la seguretat ciutadana
317-00057/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 06.02.2019, DSPC-P 38.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre l’anàlisi de «The Economist» que situa Espanya entre les 
vint democràcies plenes al món
317-00058/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 06.02.2019, DSPC-P 38.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre les garanties processals en el judici sobre el procés 
independentista
317-00059/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 06.02.2019, DSPC-P 38.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les notícies falses amb relació al procés independentista i 
el seu compromís per a combatre-les
317-00060/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 06.02.2019, DSPC-P 38.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el judici sobre el procés independentista, el dret a decidir i 
la judicialització de la política
317-00061/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 24, tinguda el 06.02.2019, DSPC-P 38.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’agressions a funcionaris de presons registrades el 2017
311-00074/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a fer front l’increment d’agressions als 
funcionaris de presons
311-00075/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
detecció de casos de radicalització islàmica als centres penitenciaris
311-00076/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si ha 
revisat a la baixa els preus dels economats dels centres penitenciaris 
els darrers dos anys
311-00077/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
inclusió de productes d’higiene íntima femenina en els lots higiènics 
de les internes dels centres penitenciaris
311-00078/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
freqüència del repartiment dels lots d’higiene gratuïts als centres 
penitenciaris
311-00079/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a fer front a la manca d’espais d’espera i de treball per 
als advocats a l’edifici S de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i 
l’Hospitalet de Llobregat
311-00081/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat 
de desenvolupament del Pla de millora dels jutjats i tribunals de 
Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament 
i del Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i millora dels 
jutjats adjudicats a l’empresa Everis BPO
311-00102/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat 
d’execució del pla pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels 
jutjats i tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del 
seu funcionament i al Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació 
i millora dels jutjats
311-00103/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’inici 
del pla pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i 
tribunals de Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu 
funcionament i al Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i 
millora dels jutjats en vuit jutjats escollits prèviament
311-00104/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
selecció de personal i la formació dels avaluadors de qualitat del pla 
pilot derivat del treball fet al Pla de millora dels jutjats i tribunals de 
Catalunya a través de la inspecció i avaluació del seu funcionament i 
al Pla de gestió del canvi en l’àmbit de l’avaluació i millora
311-00105/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
periodicitat amb què s’han de recarregar les bateries dels braçalets 
GPS que s’usen per a controlar els condemnats per delictes 
d’agressió sexual o violència de gènere
311-00163/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
dispositius alternatius als braçalets GPS que s’usen per a controlar 
els condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere
311-00164/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a garantir la seguretat de les víctimes d’agressió 
sexual o violència de gènere quan el braçalet GPS de control dels 
condemnats es queda sense bateria
311-00165/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de braçalets GPS de control de condemnats per delictes 
d’agressió sexual o violència de gènere que s’han col·locat durant el 
2016 i el 2017
311-00166/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de braçalets GPS de control de condemnats per delictes 
d’agressió sexual o violència de gènere que estan en servei
311-00167/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de braçalets GPS de control de condemnats per delictes 
d’agressió sexual o violència de gènere que s’han comprat durant el 
2016 i el 2017
311-00168/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
casos de reincidència de condemnats per delictes d’agressió sexual 
o violència de gènere que duien braçalets GPS de control
311-00169/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
coordinació entre el jutjat i els Mossos d’Esquadra per a garantir el 
funcionament del control dels condemnats per delictes d’agressió 
sexual o violència de gènere amb braçalets GPS
311-00170/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
informes de control dels condemnats per delictes d’agressió sexual o 
violència de gènere que duen braçalets GPS
311-00171/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’aprovació de les normes de règim interior del Centre Penitenciari 
Brians 1
311-00186/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures de coordinació entre els jutjats i els Mossos d’Esquadra 
per a garantir el funcionament del braçalet GPS que duen els 
condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere
311-00208/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
informes relatius al control dels condemnats per delictes d’agressió 
sexual i violència de gènere
311-00209/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de casos de reincidència de condemnats per delictes 
d’agressió sexual i violència de gènere que duien un braçalet GPS el 
2016 i el 2017
311-00210/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius de la reincidència dels condemnats per delictes d’agressió 
sexual i violència de gènere que duien un braçalet GPS el 2016 i el 
2017
311-00211/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a desbloquejar la situació de col·lapse dels 
jutjats de primera instància de província
311-00224/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de treballadors de l’àmbit penitenciari que estan en règim 
d’interinitat
311-00276/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de treballadors de l’àmbit penitenciari de més de cinquanta 
anys
311-00277/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’inici 
dels tràmits amb l’Ajuntament de Barcelona per a construir el centre 
obert de la Zona Franca, de Barcelona
311-00280/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi 
per a definir els usos d’un nou centre per a dones i preventius a la 
Zona Franca, de Barcelona
311-00281/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
tràmits fets amb el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a 
instal·lar sistemes de videoconferència per a facilitar el treball dels 
advocats amb els presos preventius
311-00282/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de trasllats d’interns a presons catalanes del 2015 ençà
311-00288/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes del 
2015 ençà
311-00289/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes que 
s’han autoritzat del 2015 ençà
311-00290/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes 
pendents de proveir del 2017 ençà
311-00291/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a resoldre l’augment de casos pendents de tramitació 
als jutjats de Girona
311-00341/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
implantació de la nova oficina judicial als jutjats de Girona
311-00342/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes pel Departament de Justícia per a agilitar els 
casos de violència de gènere pendents de tramitació als jutjats a 
Girona
311-00343/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
protocol d’actuació per a garantir la seguretat dels lletrats de 
l’Administració de justícia en les entrades i els escorcolls en 
domicilis particulars o altres immobles
311-00349/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a garantir la seguretat dels lletrats de 
l’Administració de justícia en les entrades i els escorcolls en 
domicilis particulars o altres immobles
311-00350/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
protocol antisuïcidi al Centre Penitenciari Brians 1
311-00401/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
investigació del suïcidi d’un intern al Centre Penitenciari Brians 1
311-00402/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
obres a la coberta del Centre Penitenciari Brians 1
311-00804/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
situació de les internes del Centre Penitenciari Brians 1
311-00805/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
canvis en la gestió del Centre Penitenciari Brians 1
311-00806/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a evitar actes violents contra els servidors públics de la 
justícia
311-00807/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions del 
desenvolupament dels programes i les actuacions subvencionats que 
ha fet el Departament d’Ensenyament en el període 2015-2017
314-02631/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02631/12 us in-
formo del següent:

El Departament d’Educació atorga subvencions sempre que es dona compliment 
a l’establert en les bases reguladores publicades en els procediments de subvencions 
corresponents.

En tots els procediments de subvencions els interessats i les interessades han de 
presentar la sol·licitud i tota la documentació que estableixen les bases reguladores. 
També cal presentar la documentació justificativa que acredita el compliment de 
l’objecte de la subvenció.

L’òrgan concedent té la facultat de revisar les subvencions atorgades i modificar 
la resolució o l’acord de concessió en el cas que les condicions que s’han tingut en 
compte per a la concessió de la subvenció s’alterin o en cas d’obtenció concurrent 
d’altres ajuts o subvencions.

El seguiment del desenvolupament dels programes i actuacions objecte de sub-
venció es porta a terme des de cada unitat promotora del Departament d’Educació, 
comprovant que s’hagi executat l’objecte subvencionat i que s’hagi justificat correc-
tament.

Si es detecta algun error o incompliment, es requereix al destinatari per tal que 
pugui esmenar-ho, i, en conseqüència, la unitat promotora proposa el seu pagament 
o bé la revocació total o parcial de la subvenció.

Barcelona, 30 de gener de 2018
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del director 
i gerent de l’Institut Ramon Llull durant el viatge a Washington per 
l’Smithsonian Folklife Festival
314-02705/12

Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27255 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02698/12 
que va ser publicada en el BOPC 250, pàgina 54.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les 
quals s’ha posposat l’entrada en funcionament de la T-Mobilitat
314-02719/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02719/12 us in-
formo del següent:

La T-mobilitat és una iniciativa que aplega diversos projectes, cadascun amb el 
seu propi ritme de desenvolupament i previsió de finalització. Entre aquests projec-
tes hi ha el canvi de model de bitlletatge, el canvi de model tarifari, el canvi de mo-
del de gestió de la informació, etc.

En general, s’ha identificat la T-mobilitat amb un de sol: el canvi de model de 
bitlletatge, que ha de representar la substitució de l’actual tecnologia magnètica per 
una tecnologia digital que permeti l’ús de targetes sense contacte i mòbils, amb títols 
recarregables per l’usuari.

Ara bé, aquest canvi tecnològic és més profund que la mera substitució dels bit-
llets amb una banda magnètica per bitllets amb xip. Comporta una major versatilitat 
dels sistemes de validació perquè estiguin oberts a l’evolució de les TICs i puguin 
interactuar amb altres suports per als títols (polseres, targetes bancàries, rellotges 
intel·ligents...). Implica el desenvolupament d’un programari que gestioni adequada-
ment les dades massives que es generen, tant de cara a la millor informació i auto-
matització per a les compensacions econòmiques als operadors pels serveis realit-
zats, com a la millor definició de les polítiques de mobilitat, com sobretot a oferir 
als usuaris una informació fiable en temps real.

Tot això requereix satisfer uns alts estàndards de qualitat que han de ser certifi-
cats per organismes competents. El concessionari ha tingut majors dificultats de les 
previstes per a assolir aquests estàndards i les consegüents certificacions. En aquest 
sentit, l’ATM ha decidit prioritzar l’assoliment dels estàndards de qualitat al compli-
ment del calendari anunciat. Aquest és, doncs, el motiu tècnic pel qual les previsions 
inicials de posada en servei no es compliran.

Barcelona, 25 de gener de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferenciació 
entre catalans i espanyols nascuts a Catalunya
314-02735/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02735/12 us in-
formo del següent:

Pel que fa a l’afirmació que fa la diputada, la consellera de Cultura no va distin-
gir entre catalans i espanyols nascuts a Catalunya.
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Tal com és sabut, aquest tipus de diferenciació sí que s’utilitza en les enquestes 
que porta a terme el Centre d’Estudis d’Opinió, i és habitual que es faci referència 
a la identificació nacional subjectiva, és a dir, al sentit de pertinença que tenen els 
ciutadans respecte a Catalunya o respecte al conjunt de l’Estat espanyol. Com no 
pot ser d’una altra manera, els ciutadans nascuts a Catalunya són lliures de sentir-se 
només catalans, o només espanyols.

Barcelona, 21 de gener de 2019
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de 
Cultura manté la diferenciació entre catalans i espanyols nascuts a 
Catalunya
314-02736/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27761 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02736/12 us in-
formo del següent:

Pel que fa a l’afirmació que fa la diputada, la consellera de Cultura no va distin-
gir entre catalans i espanyols nascuts a Catalunya.

Barcelona, 21 de gener de 2019
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferenciació que 
la consellera de Cultura va fer entre catalans i espanyols nascuts a 
Catalunya
314-02737/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27762 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02737/12 us in-
formo del següent:

Pel que fa a l’afirmació que fa la diputada, la consellera de Cultura no va distin-
gir entre catalans i espanyols nascuts a Catalunya.

Barcelona, 21 de gener de 2019
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si comparteix la 
diferenciació que la consellera de Cultura va fer entre catalans i 
espanyols nascuts a Catalunya
314-02738/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27763 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02738/12 us in-
formo del següent:

Pel que fa a l’afirmació que fa la diputada, la consellera de Cultura no va distin-
gir entre catalans i espanyols nascuts a Catalunya.

Barcelona, 21 de gener de 2019
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vehicles del parc mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
314-02739/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02739/12, 314-
02740/12, 314-02741/12 i 314-02742/12, us informo del següent:

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

Actualment el parc mòbil de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’In-
cendis i Salvaments (DGPEIS) està constituït per un total de 775 unitats, 763 de les 
quals corresponen a vehicles i 12 a barques de salvaments.

La tipologia dels 763 vehicles és la següent: 
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Tipus Descripció Quantitat

AEA Autoescala automàtica 29

AES Autoescala semiautomàtica 3

AMB Ambulància 2

BFL Autobomba forestal lleugera 3

BFP Autobomba forestal pesant 41

BNP Autobomba nodrissa pesant 21

BRL Autobomba rural lleugera 2

BRP Autobomba rural pesant 193

BUL Autobomba urbana lleugera 36

BUP Autobomba urbana pesant 26

CCA Centre comandament avançat 2

CCB Centre comandament de bombers 1

FER Furgó d’equips respiratoris 3

FRA Furgó de rescat aquàtic 2

FRM Furgó de rescat de muntanya 1

FRQ Furgó de risc químic 4

FSA Furgó de salvaments apícoles 2

FSV Furgó de salvaments 27

UCA Unitat de càrrega 18

UE Unitat especial 10

UPC Unitat de personal i càrrega 219

UPCL Unitat de personal i càrrega lleugera 67

UPT Unitat punt de trànsit 8

USL Unitat de suport logístic 35

UTP Unitat de transport de personal 8

D’acord amb l’establert en el Pla estratègic de la DGPEIS per al període 2017-
2022, la vida útil dels vehicles varia en funció de la tipologia del recurs: 

Tipus Descripció
Recomanació de  

vida útil (anys)

ABA Autobraç articulat 20

AEA Autoescala automàtica 20

AES Autoescala semiautomàtica 20

AMB Ambulància 8

BFP Autobomba forestal pesant 15

BNP Autobomba nodrissa pesant 20

BRL Autobomba rural lleugera 15

BRP Autobomba rural pesant 15

BUL Autobomba urbana lleugera 15

BUP Autobomba urbana pesant 15

FER Furgó d’equips respiratoris 20

FRA Furgó de rescat aquàtic 20

FRM Furgó de rescat de muntanya 20

FRQ Furgó de risc químic 20

FSD Furgó de salvaments apícoles 20

UCA Unitat de càrrega 20

UE Unitat especial 15

ULJ Unitat lleugera de comandament 15
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Tipus Descripció
Recomanació de  

vida útil (anys)

UMJ Unitat de comandament 15

UPC Unitat de personal i càrrega 15

UPCL Unitat de personal i càrrega lleugera 15

UPT Unitat punt de trànsit 15

USL Unitat de suport logístic 15

UTP Unitat de transport de personal 15

(Els FSD inclouen els FSA i FSV, les BFL s’assimilen a les BRL i les unitats CCA i CCB s’assimilen a les UPT pel 
que fa a la vida útil dels vehicles).

Els anys de mitjana dels vehicles del parc mòbil del cos de Bombers de la Ge-
neralitat de Catalunya s’especifica tot seguit. El càlcul s’ha realitzat en funció de la 
seva tipologia i any de matriculació: 

Tipus Descripció Mitjana en anys

AEA Autoescala Automàtica 13

AES Autoescala Semiautomàtica 16

AMB Ambulància 7

BFL Bomba Forestal Lleugera 14

BFP Bomba Forestal Pesant 14

BNP Bomba Nodrissa Pesant 16

BRL Bomba Rural Lleugera 23

BRP Bomba Rural Pesant 16

BUL Bomba Urbana Lleugera 16

BUP Bomba Urbana Pesant 16

CCA Centre de Comandament Avançat 16

CCB Centre de Comandament de Bombers 10

FER Furgó d’Equips Respiratoris 19

FRA Furgó de Rescat en medi Aquàtic 16

FRM Furgó de Rescat en Muntanya 23

FRQ Furgó de Risc Químic 10

FSA Furgó de Salvaments Apícoles 10

FSV Furgó de Salvaments Varis 16

UCA Unitat de Càrrega 20

UE Unitat Especial 19

UPC Unitat de Personal i Càrrega 11

UPCL Unitat de Personal i Càrrega Lleugera 10

UPT Unitat de Punt de Trànsit 13

USL Unitat de Suport Logístic 9

UTP Unitat de Transport de Personal 11

Quant a les previsions d’inversió en vehicles, estan identificades al Pla estratègic 
esmentat. La DGPEIS preveu licitar properament un contracte d’arrendament de 92 
autobombes rurals pesades, amb la finalitat que estiguin operatives a finals del pri-
mer trimestre de l’any 2020.

Al primer trimestre del 2019 es preveu també l’inici de tramitació d’un segon 
expedient de contractació per a la incorporació d’un nombre encara indeterminat 
de vehicles per actualitzar la flota en les modalitats d’autoescales, bombes urbanes 
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pesants i lleugeres i furgons de salvaments. La incorporació operativa d’aquestes 
unitats es produiria al quart trimestre del 2020.

Barcelona, 24 de gener de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vida útil dels 
vehicles del parc mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
314-02740/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02739/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’antiguitat mitjana 
dels vehicles del parc mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
314-02741/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02739/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista 
per a vehicles del parc mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
314-02742/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02739/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
membres del Cos de Bombers de la Generalitat i el nombre d’hores 
que treballen segons contracte
314-02743/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02743/12 i 314-
02744/12, us informo del següent:
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Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió 
i anàlisi.

El cos de Bombers de la Generalitat es compon de 2.231 efectius, dels quals 
1.995 (89,40%) realitzen 1.790 hores en còmput de jornada anual (102 hores de jor-
nada voluntària addicional a l’ordinària). Els 236 restants (10,60%) realitzen 1.688 
hores anuals.

Altrament, hi ha 105 bombers que es troben en situació de segona activitat, rea-
litzant també 1.688 hores anuals.

Pel que fa a les hores extres, els membres del cos de Bombers de la Generalitat, 
fins a setembre de 2018, van realitzar un total de 241.821,75 hores. L’import d’aques-
tes hores es quantifica en 4.441.644,27 euros.

Quant a l’import de les hores extraordinàries per a l’any 2018, varia en funció 
del grup:

– Grup D (Bomber): 17,22 euros
– Grup C (Bomber de 1ª, caporal, sergent i oficial): 18,23 euros
– Grup B (sotsinspector): 21,26 euros
– Grup A (Inspector): 22,27 euros

Barcelona, 24 de gener de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
extres que fan els membres del Cos de Bombers de la Generalitat i 
llur retribució
314-02744/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02743/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat 
del vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República» amb el primer 
paràgraf de l’article 4 de la Llei 18/2000, per la qual es regula la 
publicitat institucional
314-02745/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 conjunta a les preguntes escrites, amb Número 
de Tramitació: 314-02745/12 a 314-02752/12, ambdues incloses, us trameto, en do-
cument annex, la informació facilitada per la Direcció General de Comunicació del 
Govern.
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Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 29 de gener de 2019
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
El Govern de la Generalitat no ha fet cap campanya institucional sobre el vídeo 

objecte de les preguntes referenciades.

Jaume Clotet i Planas, director

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del 
vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.a de 
la Llei 18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional
314-02746/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02745/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del 
vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.c de 
la Llei 18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional
314-02747/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02745/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del 
vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.d de 
la Llei 18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional
314-02748/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02745/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del 
vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.l de 
la Llei 18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional
314-02749/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02745/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha consultat la 
Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional amb relació a la 
campanya institucional, l’elaboració o la difusió del vídeo titulat «De 
l’1-O al Consell per la República»
314-02750/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02745/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de la 
campanya institucional de presentació del Consell per la República 
en què s’emmarca el vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la 
República»
314-02751/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02745/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de mitjans 
de comunicació o xarxes socials en què s’ha inserit publicitat de la 
campanya institucional de presentació del Consell per la República 
en què s’emmarca el vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la 
República»
314-02752/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02745/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de 
l’acte de presentació del Consell per la República celebrat al Saló de 
Sant Jordi del Palau de la Generalitat el 29 d’octubre de 2018
314-02753/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 la pregunta escrita, amb número de tramitació: 
314-02753/12, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direc-
ció de Serveis del Departament de la Presidència.

Barcelona, 29 de gener de 2019
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
No consta al Departament de la Presidència que hagi assumit cap despesa en re-

lació amb l’acte de presentació del Consell per la República que va tenir lloc al Saló 
Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya el passat 30 d’octubre.

Barcelona, 27 de gener de 2019
Josefina Valls i Vila, directora de Serveis

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la trajectòria de la 
Kompanyia Lliure
314-02767/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02767/12 us in-
formo del següent:

La primera Kompanyia Lliure (temporades 13/14 i 14/15) i la segona (temporades 
16/17, 17/18 i 18/19) neixen com a part del projecte artístic del Director del Teatre 
Lliure, Lluís Pascual. El govern de la Generalitat valora molt positivament la trajec-
tòria artística del Teatre Lliure i de forma especial el projecte que ha desenvolupat 
durant els darrers anys, del qual forma part aquesta iniciativa.

Barcelona, 21 de gener de 2019
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desaparició de 
la Kompanyia Lliure després de la dimissió de Lluís Pascual com a 
director del Teatre Lliure
314-02768/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02768/12 us in-
formo del següent:

Com el diputat sap perfectament, el Teatre Lliure és una fundació privada. El 
patronat del Teatre Lliure està format per les administracions i la resta de membres 
que formen part de la Junta de Govern del Teatre Lliure, i en la reunió del 5 d’oc-
tubre van acordar que l’equip tècnic del teatre, juntament amb el president, valorés 
la conveniència de mantenir la companyia o no. Cal destacar que les causes de la 
dissolució són organitzatives i no econòmiques, i que el mes de maig se’ls tornarà 
a contractar temporalment per a la reposició d’«El temps que estiguem junts». La 
durada de l’actual Kompanyia Lliure era de tres anys i per tant finalitza amb la tem-
porada 18/19.

Barcelona, 21 de gener de 2019
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions 
previstes per tal que la Kompanyia Lliure reprengui l’activitat
314-02769/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02769/12 us in-
formo del següent:

Les bases del concurs per a la contractació del nou director general del Lliure 
preveien que els candidats haurien de presentar un projecte artístic a quatre anys. La 
Comissió de valoració estava formada pel President de la Fundació, quatre experts i 
un patró designat pel ple del Patronat. Aquesta comissió va valorar les propostes i va 
proposar a la Junta de Govern de la Fundació dues o tres persones candidates, per-
què aquesta fes la proposta de nomenament de director/a al Plenari de la Fundació.

El projecte del nou director del Teatre Lliure, Juan Carlos Martel, contempla una 
atenció especial al que anomena «Nova generació». Aquest apartat del seu projecte 
preveu diverses línies d’actuació innovadores per donar protagonisme als joves en 
tots els àmbits de la professió teatral, dins del nou projecte del Teatre Lliure.

Barcelona, 21 de gener de 2019
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’èxit de la posada 
en escena de l’obra Àngels a Amèrica mereix la continuïtat de la 
Kompanyia Lliure
314-02770/12

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02770/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Cultura considera un èxit molt remarcable la posada en es-
cena de l’obra Àngels a Amèrica, atès que era un projecte personal del director Llu-
ís Pascual i que tenia un finançament procedent d’un patrocinador privat (Banc de 
Sabadell).

El projecte del nou director del Teatre Lliure, Juan Carlos Martel, contempla una 
atenció especial al que anomena «Nova generació». Aquest apartat del seu projecte 
preveu diverses línies d’actuació innovadores per donar protagonisme als joves en 
tots els àmbits de la professió teatral, dins del nou projecte del Teatre Lliure.

Barcelona, 21 de gener de 2019
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el redactor de 
les instruccions 4/2018 i 5/2018, sobre la regulació de l’ús dels 
dispositius conductors d’energia per part dels Mossos d’Esquadra
314-02834/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02834/12, 314-
02835/12, 314-02836/12 i 314-02837/12, us informo del següent:

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

La redacció de la normativa reguladora de l’ús dels dispositius conductors d’ener-
gia (DCE) es va realitzar sota la direcció de la Divisió Tècnica de Planificació de 
la Seguretat, en coordinació i col·laboració amb la Divisió d’Avaluació de Serveis 
i amb la posterior revisió dels serveis jurídics de la Direcció General de la Policia. 
Posteriorment, el document va ser revisat i validat per la Prefectura de la Policia i 
els seus màxims comandaments i pel director general de la Policia, el qual signa les 
instruccions.

En la redacció del document es van tenir en compte les conclusions de l’informe 
del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques i es van 
traslladar de forma precisa a la instrucció reguladora del DCE, sense cap variació 

Fascicle segon



BOPC 256
8 de febrer de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 46

significativa respecte a les conclusions aprovades a la Comissió d’Interior del Par-
lament de Catalunya.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra no ha apreciat cap contradic-
ció entre l’informe del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles 
Elèctriques i les instruccions sobre la regulació de l’ús dels dispositius conductors 
d’energia.

Finalment, quant a l’avaluació dels efectes dels dispositius conductors d’energia 
per algun òrgan independent, existeixen nombrosos informes de diferents països i 
organismes que avaluen els efectes dels dispositius de la marca TASER.

Barcelona, 24 de gener de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van tenir 
en compte les conclusions de l’Informe del Grup de Treball sobre 
la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques a l’hora de 
redactar les instruccions sobre la regulació de l’ús dels dispositius 
conductors d’energia
314-02835/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02834/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contradiccions 
entre l’Informe del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia 
de Pistoles Elèctriques i les instruccions sobre la regulació de l’ús 
dels dispositius conductors d’energia
314-02836/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02834/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si cap òrgan 
independent ha avaluat els efectes dels dispositius conductors 
d’energia
314-02837/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02834/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement per 
part de la Universitat de Barcelona del possible boicot al Congrés 
sobre el XXè Aniversari de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa
314-02887/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27802 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02887/12 us in-
formo del següent:

L’acte al que es refereix la pregunta és un congrés organitzat conjuntament per 
l’Institut de Recerca TransJus de la UB, la Escuela Judicial del Consejo General del 
Poder Judicial i el Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Finan-
cer i Tributari de la Facultat de Dret de la UB.

Uns dies abans van arribar notícies sobre la possibilitat d’actes de protesta contra 
la participació a l’acte de magistrats del Tribunal Suprem i de membres del Consejo 
General del Poder Judicial. Però no deixen de ser habituals actes de protesta dins de 
la multitud d’actes i de l’enorme diversitat de convocatòries de tipus acadèmic que 
es realitzen a la Universitat.

En cap cas va arribar cap informació sobre intents de boicotejar l’acte. S’adjunta 
l’enllaç al programa del congrés:

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Programa%20definitivo_Congre-
soXXLJCA.pdf

Barcelona, 24 de gener de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
evitar el boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari de la Llei de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa
314-02889/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27803 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02889/12 us in-
formo del següent:

No hi va haver cap intent de boicot amb relació a la celebració del congrés.
El primer dia del congrés, el dia 15 de novembre per la tarda, es va produir una 

concentració fora de la Facultat de Dret abans de l’inici del congrés. S’hi van con-
centrar, segons la informació que va recavar el Rectorat de la Universitat de Barce-
lona, unes 50 persones amb pancartes.

Com a conseqüència d’aquestes protestes l’acte d’obertura del congrés es va ini-
ciar amb retard. Però, més enllà d’aquest fet l’acte es celebrar amb total normalitat.

El dia 16 no es va produir cap tipus de protesta ni concentració.
Enllaç de la crònica complerta del congrés:

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Programa definitivo_CongresoXXLJCA.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Programa definitivo_CongresoXXLJCA.pdf
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https://transjusblog.wordpress.com/2018/11/20/vint-anys-de-la-llei-29-1998-
de-13-de-juliol-reguladora-de-la-jurisdiccio-contencios-administrativa-avalua-
cio-de-la-seva-aplicacio-i-perspectives-de-futur-per-a-la-seva-millora/

Barcelona, 24 de gener de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el boicot al Congrés 
sobre el XXè Aniversari de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa a la Universitat de Barcelona
314-02891/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27804 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02891/12 us in-
formo del següent:

El Govern sempre lamenta i condemna qualsevol tipus d’actuació que atempti i 
impedeixi la llibertat d’idees i d’opinió. Però en aquest cas no es pot parlar de boicot 
en relació amb la celebració del congrés. Igualment, cal recordar que l’activitat aca-
dèmica i de recerca que es desenvolupa diàriament als campus de les universitats 
catalanes es fa en una clima de convivència i lliure contrast d’idees propi de la ins-
titució universitària.

Barcelona, 24 de gener de 2019
Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d’Empresa i Coneixement

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

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02933/12 us in-
formo del següent:

L’Ordre VEH/159/2018 de 3 d’octubre sobre operacions comptables de tanca-
ment de l’exercici pressupostari 2018, publicada el dia 5 d’octubre, no ha estat una 
mesura agradable per al Departament de Cultura, i més si es té en compte la dotació 
pressupostària ajustada que arrossega any rere any, per sota del que seria desitjable.

Tot i així, s’ha procurat que no incideixi de forma greu, atès que, majoritària-
ment, tots els contractes de les despeses a realitzar durant el darrer trimestre havien 
estat formalitzats amb anterioritat a aquesta data.

https://transjusblog.wordpress.com/2018/11/20/vint-anys-de-la-llei-29-1998-de-13-de-juliol-reguladora-de-la-jurisdiccio-contencios-administrativa-avaluacio-de-la-seva-aplicacio-i-perspectives-de-futur-per-a-la-seva-millora/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/11/20/vint-anys-de-la-llei-29-1998-de-13-de-juliol-reguladora-de-la-jurisdiccio-contencios-administrativa-avaluacio-de-la-seva-aplicacio-i-perspectives-de-futur-per-a-la-seva-millora/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/11/20/vint-anys-de-la-llei-29-1998-de-13-de-juliol-reguladora-de-la-jurisdiccio-contencios-administrativa-avaluacio-de-la-seva-aplicacio-i-perspectives-de-futur-per-a-la-seva-millora/
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Pel que fa a les despeses que no s’havien formalitzat, es va procedir a prioritzar 
la seva necessitat i, en conseqüència, a sol·licitar l’excepció al Departament de la Vi-
cepresidència, Economia i Hisenda per a la seva tramitació i aprovació, d’acord amb 
el que estableix l’article 4 de l’esmentada Ordre.

Després d’aquest procediment sol·licitat pel Departament de Cultura s’han fet 
tots els esforços per a que les despeses pendents i actuacions ajornables hagin pogut 
trobar el seu encaix en la planificació d’actuacions 2019, sense que aquest endarreri-
ment hagi tingut cap impacte negatiu en el servei públic.

Barcelona, 21 de gener de 2019
Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i el lloc 
en què es va registrar el banc d’ADN del Programa d’identificació 
genètica de desapareguts de la Generalitat
314-02949/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27534 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02949/12 us in-
formo del següent:

Les mostres biològiques procedents del familiars dels desapareguts que estan 
participant en el Programa d’identificació Genètica s’engloben dins la col·lecció de 
mostres del servei de Genètica Clínica i Molecular de l’Hospital Universitari de la 
Vall d’Hebron de Barcelona, que està registrat amb nº C.0003544 al registre nacio-
nal biobancs (secció de col·leccions).

Barcelona, 24 de gener de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals la Generalitat no parla de «desaparició forçada o involuntària» 
com a dret de les famílies dins el marc legal de la Llei de fosses del 
2009 i els reglaments associats
314-02950/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02950/12 us in-
formo del següent:

La Llei estatal 52/2017, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien 
drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant 
la Guerra Civil i la dictadura (BOE núm. 310, de 27 de desembre de 2007), no re-
gula ni preveu en cap moment el tractament de desaparició forçada o involuntària.
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L’article 2 de la Llei catalana 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització i la 
identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista, i la dignificació de les fosses comunes, fixa els conceptes usats per a re-
ferir-se a les persones desaparegudes, alhora que es detalla què s’entén com a des-
aparició forçada de persones:

2.1. L’Administració de la Generalitat ha de procurar localitzar i, si escau, re-
cuperar i identificar les persones desaparegudes en campanya, en captivitat o de 
manera forçada, durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, el parador de les 
quals s’ignori.

2.2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per desaparició forçada de persones l’ar-
rest, la detenció, el segrest o qualsevol altra forma de privació de llibertat de perso-
nes de part dels poders públics o d’organitzacions polítiques o sindicals o amb llur 
autorització, suport o aquiescència, seguit de la negativa a admetre aquesta priva-
ció de llibertat o a donar informació sobre el destí o el parador d’aquestes persones, 
amb la intenció de deixar-les fora de l’empara de la llei.

Per tant, la Generalitat, segons la legislació vigent, sí que parla de desaparició 
forçada.

Barcelona, 24 de gener de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del cens 
de persones desaparegudes durant la Guerra Civil al cens del Grup 
de Treball sobre Desaparicions Forçades o Involuntàries de les 
Nacions Unides
314-02951/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02951/12 us in-
formo del següent:

El 2008, a requeriment del jutge Baltasar Garzón, es va traslladar tota la infor-
mació del Cens de persones desaparegudes disponible en aquell moment.

En les visites realitzades el 2013 pels relators del Grup de Treball sobre Desa-
paricions Forçades de l’ONU, es va informar sobre les polítiques de memòria des-
plegades per la Generalitat, entre les quals també hi figurava el Cens de persones 
desaparegudes.

En qualsevol cas, des del 4 de desembre de 2017, la informació del Cens de per-
sones desaparegudes és pública a través portal de Dades Obertes de la Generalitat.

Barcelona, 24 de gener de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència d’un 
jutge en les exhumacions dels morts de la Guerra Civil i la dictadura 
franquista i el garantiment documental de les accions que s’hi fan
314-02952/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02952/12 us in-
formo del següent:

D’acord amb l’article 7.6 de la Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització 
i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista, i la dignificació de les fosses comunes, la Generalitat comunica totes les 
actuacions en fosses a l’autoritat judicial competent. Tanmateix, en la legislació vi-
gent no es requereix la presència d’un jutge o jutgessa en les exhumacions.

La Generalitat garanteix el compliment de la cadena de custòdia, d’acord amb 
el Protocol d’actuacions per a l’obertura de fosses comunes, publicat a l’Annex 2 de 
la Resolució IRP/4072/2010, de 15 de desembre, per la qual s’aproven els protocols 
d’aplicació a les actuacions previstes en la Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la lo-
calització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la 
dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes, i en el Decret 111/2010, 
de 31 d’agost, pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 10/2009, de 30 de 
juny.

En totes les actuacions en fosses es requereix la vigilància preventiva del Cos de 
Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 24 de gener de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
pública la identificació dels desapareguts del 1936 al 1977
314-02953/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02953/12 us in-
formo del següent:

Sempre es fan públics els resultats de les identificacions fefaents de les restes 
excavades en fosses. Altrament, si la pregunta es refereix a la identitat de les per-
sones inscrites al Cens de persones desaparegudes, cal tenir en compte que aquest 
està subjecte a la normativa de protecció de dades personals, concretament a la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Barcelona, 24 de gener de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
evitar actes violents contra els servidors públics de la justícia
314-02984/12

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27795 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02984/12 us in-
formo del següent:

Pel que fa a seguretat, la competència del Departament de Justícia es redueix a 
l’àmbit de l’interior dels edificis judicials i control visual (càmeres) de l’àrea perime-
tral, en aquells equipaments judicials on la seguretat interior també està assumida 
pel Cos de Mossos d’esquadra (v.gr. Palau de Justícia de Barcelona)

Barcelona, 29 de gener de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les 
internes del Centre Penitenciari Brians 1
314-02985/12

Proponent: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02985/12 us in-
formo del següent:

Les internes classificades en primer grau, en aplicació de l’art. 10 del Reglament 
penitenciari, no comparteixen espai ni cap tipus d’activitat de vida en comú amb la 
resta d’internes que es troben en règim ordinari. Disposen d’un programa individu-
alitzat de tractament amb les seves pròpies activitats grupals i individuals que rea-
litzen amb un Equip de Tractament especialitzat en el propi Departament Especial.

Si el seu tractament individualitzat ho requereix, es pot dissenyar un pla d’acti-
vitats supervisades que les internes en primer grau de tractament duen a terme als 
espais on es troben les internes en règim ordinari. Aquest sistema, regulat a l’art. 
100.2 (de primer a segon grau) del Reglament penitenciari, previ vistiplau de la Di-
recció General i posterior aprovació de el Jutjat de Vigilància Penitenciària (JVP), 
garanteix una progressió de grau més eficaç, i redueix el temps que passen sota rè-
gim tancat.

Les internes que compleixen sanció romanen en el departament especial sense 
contacte ni amb les de règim ordinari ni amb les que es troben en primer grau.

Actualment, les internes es distribueixen en diferents espais de la manera se-
güent:

– UMS: unitat Semi Oberta (internes habituals de permisos judicials, art. 100.2 
de segon a tercer grau i classificades en 3r grau) on compten amb una ala completa-
ment separada dels homes. Poden accedir al centre en els mateixos horaris que ho 
fan els homes i poden entrar i sortir en funció de les necessitats laborals i/o fami-
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liars (abans tenien els horaris més limitats perquè estaven a l’interior del centre i es 
regien per la normativa interior de 8 a 20 hores).

– INFERMERIA: hi ha una ala a la infermeria reservada per les internes amb 
espais de pati i sala exclusius. El temps d’estada en aquesta unitat el dicten els ser-
veis mèdics.

– NIVELL 2: unitat d’autogestió que ocupen les internes que tenen un destí ex-
terior i d’alta confiança.

– DDE: Departament Especial. Hi estan ubicades les internes classificades en 
primer grau, en aplicació art. 10 del Reglament penitenciari, i també les que com-
pleixen una sanció.

– DONES U: és la unitat més gran on hi conviuen les internes en règim peniten-
ciari ordinari.

El mòdul d’ingrés de dones es va eliminar l’any 2015. Era un espai inadequat ja 
que per accedir-hi s’havia de recórrer tot el departament de Dones U i, per tant, no 
hi havia separació amb la resta d’internes. Actualment aquesta unitat és el Nivell 2 
(obert des de juny 2018).

Barcelona, 30 de gener de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres a la 
coberta del Centre Penitenciari Brians 1
314-02986/12

Proponent: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02986/12 us in-
formo del següent:

No s’ha començat, ni està previst que comenci, cap mena d’obra a la teulada del 
CP Brians 1. En conseqüència, no s’han hagut de traslladar interns d’aquest centre 
a d’altres centres penitenciaris per aquest motiu.

Barcelona, 30 de gener de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en la 
gestió del Centre Penitenciari Brians 1
314-02988/12

Proponent: Munia Fernández-Jordán Celorio, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27798 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 314-02988/12 us in-
formo del següent:
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El director del centre penitenciari té l’atribució de dirigir, coordinar, inspecci-
onar i avaluar els serveis i activitats del centre penitenciari. Aquesta funció està 
regulada a l’article 12.2.a del Reglament d’organització i funcionament del serveis 
d’execució penal a Catalunya.

El gerent és la persona responsable, sota la supervisió del director, de la gestió 
del personal adscrit al centre, així com d’organitzar i assignar la realització dels 
diferents serveis d’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2.d.1 del mateix regla-
ment.

Barcelona, 30 de gener de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de criteris 
de retroactivitat quan un infant sense referents familiars aconsegueix 
regular el permís de residència
314-02994/12

Proponent: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 
314-02994/12 i us faig saber que la Subdelegació del Govern a Barcelona, quan con-
cedeix l’autorització de residència als infants i els adolescents tutelats per la Direc-
ció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, ho fa amb efectes retroactius i 
té en compte la data en què l’infant o l’adolescent és posat a disposició de la DGAIA 
 i, per tant, no la data de la tutela.

Barcelona, 23 de gener de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

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

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 
314-02999/12, conjuntament amb la de número de tramitació 314-03000/12.

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.
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Us faig saber que l’any 2017 l’Observatori Català de la Joventut (OCJ) va im-
pulsar el treball de camp de la 3a edició de l’Enquesta de Participació i Política 
(EPP 2017) i el treball de camp de la 7a edició de l’Enquesta a la Joventut de Ca-
talunya (EJC 2017).

L’EJC és una estadística oficial de la Generalitat que analitza l’estat de la joven-
tut catalana i que s’elabora quinquennalment amb el suport de l’Idescat. L’EPP tam-
bé és una enquesta d’elaboració periòdica, que analitza les actituds, les ideologies i 
la participació política de les persones joves a Catalunya i estableix una comparativa 
amb la població adulta.

Durant el 2018 es va fer el tractament i anàlisi de dades de totes dues enquestes 
(dut a terme per diversos equips de recerca i investigació) i se’n van elaborar els in-
formes corresponents. Des de la Direcció General de Joventut (DGJ) i l’Agència Ca-
talana de la Joventut (ACJ) s’ha considerat oportú espaiar la presentació dels resul-
tats de totes dues enquestes per tal d’optimitzar-ne la difusió i reforçar-ne l’impacte.

Així, durant el darrer trimestre de 2018, es va difondre l’EJC 2017, els informes 
de la qual es troben disponibles a la web de l’OCJ. A més, els resultats més relle-
vants de l’EJC es van presentar públicament en el marc de les Jornades «La Incer-
tesa Quotidiana. Escenaris Juvenils en un Context Postcrisi», celebrades els dies 21 
de novembre i 13 de desembre de 2018.

Quant als resultats de l’EPP, se’n farà la difusió i presentació pública durant el 
primer trimestre d’aquest 2019.

Els informes sobre l’Estat de la Joventut elaborats anualment per l’Observatori 
Català de la Joventut (OCJ) es fan a partir de la informació aportada pel Sistema 
d’Indicadors sobre la joventut de Catalunya (SIjove). Actualment, l’OCJ està revi-
sant el SIjove per adaptar-lo als canvis experimentats en la realitat juvenil i en les 
fonts estadístiques i d’anàlisi disponibles.

D’altra banda, l’OCJ està dissenyant el Sistema d’Indicadors sobre les polítiques 
de joventut (SIpol), que complementarà el SIjove i permetrà disposar d’una visió 
conjunta tant de la situació i necessitats de la joventut com de les intervencions de 
les administracions per fer-hi front. Aquest plantejament implica la introducció d’al-
guns canvis en el SIjove, raó per la qual la definició del SIPol i la revisió i actualit-
zació del SIjove s’estan portant a terme de manera simultània i coordinada.

D’altra banda, cal tenir present que l’any 2017 l’OCJ va impulsar el treball de 
camp de la 7a edició de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya (EJC 2017): una es-
tadística oficial de la Generalitat, que analitza l’estat de la joventut catalana i que 
s’elabora quinquennalment amb el suport de l’Idescat.

Durant el 2018 es va fer el tractament i anàlisi de dades de l’Enquesta (dut a ter-
me per diversos equips de recerca i investigació) i, com en edicions anteriors, es van 
elaborar i publicar diversos informes de resultats.

Aquests informes es troben disponibles a la web de l’OCJ i són, concretament:
– Un informe complet de resultats (Enquesta a la joventut de Catalunya 2017), 

editat en dos volums dins la col·lecció Estudis
– Un resum de l’Informe (Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Una mirada 

global sobre la joventut de Catalunya), editat dins la col·lecció Aportacions
– I set informes territorials (Informes territorials. Situació i necessitats de la jo-

ventut a Catalunya) sobre les condicions de vida de les persones joves a cadascun 
dels àmbits del Pla territorial de Catalunya (Àmbit Metropolità, Comarques Giro-
nines, Camp de Tarragona, Penedès, Terres de l’Ebre, Ponent, Alt Pirineu i Aran, 
Comarques Centrals)

A més a més, durant el darrer trimestre de 2018, es van celebrar les Jornades «La 
Incertesa Quotidiana. Escenaris Juvenils en un Context Postcrisi», per presentar els 
principals resultats de l’Enquesta. Les presentacions es van fer, concretament, els dies  
21 de novembre i 13 de desembre i van anar a càrrec de l’equip de l’OCJ (que ha 
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coordinat la recerca) i d’alguns dels autors que han participat en l’elaboració dels 
capítols de l’informe de resultats.

El plantejament dels diversos informes derivats de l’EJC presenta coincidèn-
cies substancials, quant a contingut i estructura, amb el plantejament dels informes 
anuals sobre l’Estat de la Joventut. Ara bé: l’EJC aporta una anàlisi més completa i 
aprofundida sobre la situació de la joventut que no pas els informes anuals.

Així, i atenent a raons d’eficàcia organitzativa i eficiència en l’ús de recursos 
públics, la Direcció General de Joventut (DGJ) i l’Agència Catalana de la Joventut 
(ACJ) no van considerar oportú fer l’informe de l’Estat de la Joventut corresponent 
al 2017, ja que les fonts que s’utilitzen per a la seva elaboració estaven en procés de  
revisió i, a més, els informes de l’EJC 2017 ja aporten una informació similar i,  
de fet, més detallada.

Barcelona, 17 de gener de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’Observatori Català de la Joventut no ha fet l’informe sobre 
l’estat de la joventut corresponent al 2017
314-03000/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 27639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02999/12.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de reunions del ple de l’Observatori Català de la Justícia el 
2017
311-00045/12

RETIRADA

Retirada: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs.
Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de reunions de la comissió permanent de l’Observatori 
Català de la Justícia el 2017
311-00046/12

RETIRADA

Retirada: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs.
Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
comissions o els grups de treball creats per a elaborar propostes 
d’actuació en l’àmbit judicial el 2017
311-00047/12

RETIRADA

Retirada: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs.
Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
fase d’elaboració del Llibre blanc de l’Administració de justícia a 
Catalunya
311-00048/12

RETIRADA

Retirada: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs.
Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
implantació del Servei de Mediació Intraorganitzacional en el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i els expedients que ha tramitat
311-00049/12

RETIRADA

Retirada: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs.
Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el 
ple de l’Observatori Català de la Justícia ha elaborat cap informe de 
treball el 2017
311-00050/12

RETIRADA

Retirada: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs.
Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
trasllat de presos i treballadors del Centre Penitenciari La Model a la 
resta de centres penitenciaris
311-00073/12

RETIRADA

Retirada: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs.
Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’expedients pendents de tramitar a cada jutjat
311-00278/12

RETIRADA

Retirada: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs.
Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la ràtio 
de personal per expedients tramitats a cada jutjat
311-00279/12

RETIRADA

Retirada: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs.
Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei 
de transport per als treballadors de la presó Model que s’han de 
traslladar a altres centres penitenciaris
311-00283/12

RETIRADA

Retirada: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs.
Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la licitació del servei de transport de Barcelona als centres 
penitenciaris Brians 1 i 2 i Quatre Camins
311-00284/12

RETIRADA

Retirada: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs.
Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
compliment del Pacte del Grup de Treball del Personal Penitenciari 
Dependent de la Mesa Sectorial del Personal de l’Administració 
i Tècnic, relatiu a les condicions a aplicar en els trasllats de 
dependències de l’àmbit penitenciari
311-00286/12

RETIRADA

Retirada: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs.
Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
gestions fetes amb relació al transport al Centre Penitenciari Puig de 
les Basses
311-00287/12

RETIRADA

Retirada: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs.
Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de denúncies per abusos sexuals a menors registrades en el 
període 2012-2017
311-00357/12

RETIRADA

Retirada: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs.
Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de denúncies per abusos sexuals a menors registrades el 
2018
311-00358/12

RETIRADA

Retirada: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs.
Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de sentències condemnatòries per abusos sexuals a menors 
dictades del 2010 ençà
311-00359/12

RETIRADA

Retirada: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs.
Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
indicis d’ús o difusió irregular de dades personals de reclusos dels 
centres penitenciaris de Lledoners, Mas d’Enric o Puig de les Basses 
que justifiquin l’inici actuacions pels serveis d’inspecció
311-00593/12

RETIRADA

Retirada: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs.
Sessió 6 de la Comissió de Justícia, tinguda el 31.01.2019, DSPC-C 177.

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les 
internes del Centre Penitenciari Brians 1
314-02987/12

RETIRADA

Reg. 28292 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

Retirada: GP Cs.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
310-00100/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28398 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.02.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el futur del Consell Nacional 

de la Cultura i de les Arts?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el protocol 
de les violències sexuals en els espais de lleure
310-00101/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 28413 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.02.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre el protocol de violències sexuals en 

els espais d’oci?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, diputat GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
commemoració de la mort fa deu anys de l’occitanista Robèrt Lafont
310-00102/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 28414 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.02.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre la commemoració dels 10 anys de la 

mort de l’occitanista Robert Lafont?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, diputat GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema 
de protecció de la infància i l’adolescència
310-00103/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 28416 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.02.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
projectes lingüístics dels centres educatius
310-00104/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 28417 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.02.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els projectes lingüístics dels centres educatius.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis 
de seguretat dels alts càrrecs de la Generalitat
310-00105/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 28418 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.02.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els serveis de seguretat dels alts càrrecs de la Generalitat.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació 
dels Mossos d’Esquadra en els desnonaments
310-00106/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 28419 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.02.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’actuació dels mossos d’esquadra en els procediments de desnonament.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els centres 
especials de treball
310-00107/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 28423 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.02.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern en relació als centres especials de treball?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
explicacions a l’exterior sobre el judici a l’independentisme
310-00108/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 28424 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.02.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com afronta el Govern les explicacions a l’exterior en relació al judici a l’in-

dependentisme?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva 
estratègia en matèria d’habitatge
310-00109/12

ANUNCI: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 28429 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.02.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’estratègia del Govern en matèria d’habitatge.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00056/12

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 27646 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.02.2019

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

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

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

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00057/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27753 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.02.2019

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

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

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

ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00058/12

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 28131 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.02.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, diputat SP PPC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre l’actualitat política
317-00059/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 28415 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.02.2019

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

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

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

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Albert Batet i Canadell, diputat GP JxCat

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00060/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 28425 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.02.2019

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

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

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

polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00061/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 28427 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.02.2019

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

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

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

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a evitar l’arribada de la pesta porcina africana
311-00895/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 26908 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 04.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Javier Rivas Escamilla, 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.

Los crecientes brotes de peste porcina africana (PPA) detectados en el continente 
europeo implican un severo riesgo de afectación a nuestra cabaña porcina.

La peste porcina africana (PPA) no es zoonótica, por lo que no afecta a la salud 
humana, pero sí puede afectar de manera negativa a nuestra pujante industria por-
cina y a su economía.

No existe actualmente ni vacuna ni tratamiento que consiga vencer la enferme-
dad, derivando en caso de detección positiva en el sacrificio completo de la cabaña 
como único método de lucha contra la propagación, provocando la pérdida de la ca-
baña completa y un candado sanitario a la movilidad de los productos incluso tiem-
po después de haberse exterminado el foco, con las negativas consecuencias empre-
sariales que supone la pérdida de confianza y de mercados.

Por todo ello, la prevención es la única arma disponible y se debe aplicar sin de-
mora y con eficacia, tanto para los tránsitos comerciales convencionales de anima-
les como para la fauna salvaje que también puede ser trasmisora de la enfermedad.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas está adoptando el Departament para blindar el territorio de la 

llegada de la PPA?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2019
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió d’ajudes compensatòries per les afectacions de la pesta 
porcina africana
311-00896/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 26909 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 04.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Javier Rivas Escamilla, 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.

Los crecientes brotes de peste porcina africana (PPA) detectados en el continente 
europeo implican un severo riesgo de afectación a nuestra cabaña porcina.

La peste porcina africana (PPA) no es zoonótica, por lo que no afecta a la salud 
humana, pero sí puede afectar de manera negativa a nuestra pujante industria por-
cina y a su economía.

No existe actualmente ni vacuna ni tratamiento que consiga vencer la enferme-
dad, derivando en caso de detección positiva en el sacrificio completo de la cabaña 
como único método de lucha contra la propagación, provocando la pérdida de la ca-
baña completa y un candado sanitario a la movilidad de los productos incluso tiem-
po después de haberse exterminado el foco, con las negativas consecuencias empre-
sariales que supone la pérdida de confianza y de mercados.

Por todo ello, la prevención es la única arma disponible y se debe aplicar sin de-
mora y con eficacia, tanto para los tránsitos comerciales convencionales de anima-
les como para la fauna salvaje que también puede ser trasmisora de la enfermedad.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene el Departament prevista alguna línea de ayudas compensatorias para los 

propietarios afectados?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2019
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
control de la fauna salvatge per a evitar la transmissió de la pesta 
porcina africana
311-00897/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 26910 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 04.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Javier Rivas Escamilla, 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.

Los crecientes brotes de peste porcina africana (PPA) detectados en el continente 
europeo implican un severo riesgo de afectación a nuestra cabaña porcina.

La peste porcina africana (PPA) no es zoonótica, por lo que no afecta a la salud 
humana, pero sí puede afectar de manera negativa a nuestra pujante industria por-
cina y a su economía.



BOPC 256
8 de febrer de 2019

3.25.10. Preguntes orals en comissió 69 

No existe actualmente ni vacuna ni tratamiento que consiga vencer la enferme-
dad, derivando en caso de detección positiva en el sacrificio completo de la cabaña 
como único método de lucha contra la propagación, provocando la pérdida de la ca-
baña completa y un candado sanitario a la movilidad de los productos incluso tiem-
po después de haberse exterminado el foco, con las negativas consecuencias empre-
sariales que supone la pérdida de confianza y de mercados.

Por todo ello, la prevención es la única arma disponible y se debe aplicar sin de-
mora y con eficacia, tanto para los tránsitos comerciales convencionales de anima-
les como para la fauna salvaje que también puede ser trasmisora de la enfermedad.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se va a incrementar el control de fauna salvaje para evitar la transmisión de 

la PPA?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2019
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a evitar la transmissió de la pesta porcina africana per 
la superpoblació de senglars
311-00898/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 26911 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 04.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Javier Rivas Escamilla, 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.

Los crecientes brotes de peste porcina africana (PPA) detectados en el continente 
europeo implican un severo riesgo de afectación a nuestra cabaña porcina.

La peste porcina africana (PPA) no es zoonótica, por lo que no afecta a la salud 
humana, pero sí puede afectar de manera negativa a nuestra pujante industria por-
cina y a su economía.

No existe actualmente ni vacuna ni tratamiento que consiga vencer la enferme-
dad, derivando en caso de detección positiva en el sacrificio completo de la cabaña 
como único método de lucha contra la propagación, provocando la pérdida de la ca-
baña completa y un candado sanitario a la movilidad de los productos incluso tiem-
po después de haberse exterminado el foco, con las negativas consecuencias empre-
sariales que supone la pérdida de confianza y de mercados.

Por todo ello, la prevención es la única arma disponible y se debe aplicar sin de-
mora y con eficacia, tanto para los tránsitos comerciales convencionales de anima-
les como para la fauna salvaje que también puede ser trasmisora de la enfermedad.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas tiene previstas el Departament para controlar la transmisión de 

la PPA a causa de la sobrepoblación del jabalí?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2019
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
partida pressupostària destinada a la prevenció i les compensacions 
per la pesta porcina africana
311-00899/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 26912 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 04.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Javier Rivas Escamilla, 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.

Los crecientes brotes de peste porcina africana (PPA) detectados en el continente 
europeo implican un severo riesgo de afectación a nuestra cabaña porcina.

La peste porcina africana (PPA) no es zoonótica, por lo que no afecta a la salud 
humana, pero sí puede afectar de manera negativa a nuestra pujante industria por-
cina y a su economía.

No existe actualmente ni vacuna ni tratamiento que consiga vencer la enferme-
dad, derivando en caso de detección positiva en el sacrificio completo de la cabaña 
como único método de lucha contra la propagación, provocando la pérdida de la ca-
baña completa y un candado sanitario a la movilidad de los productos incluso tiem-
po después de haberse exterminado el foco, con las negativas consecuencias empre-
sariales que supone la pérdida de confianza y de mercados.

Por todo ello, la prevención es la única arma disponible y se debe aplicar sin de-
mora y con eficacia, tanto para los tránsitos comerciales convencionales de anima-
les como para la fauna salvaje que también puede ser trasmisora de la enfermedad.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué partida presupuestaria tiene previsto destinar el Departament en las accio-

nes de prevención y compensaciones?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2019
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
protocol que aplicaran els agents rurals per a prevenir la transmissió 
de la pesta porcina africana
311-00900/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 26913 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 04.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Javier Rivas Escamilla, 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.

Los crecientes brotes de peste porcina africana (PPA) detectados en el continente 
europeo implican un severo riesgo de afectación a nuestra cabaña porcina.

La peste porcina africana (PPA) no es zoonótica, por lo que no afecta a la salud 
humana, pero sí puede afectar de manera negativa a nuestra pujante industria por-
cina y a su economía.

No existe actualmente ni vacuna ni tratamiento que consiga vencer la enferme-
dad, derivando en caso de detección positiva en el sacrificio completo de la cabaña 
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como único método de lucha contra la propagación, provocando la pérdida de la ca-
baña completa y un candado sanitario a la movilidad de los productos incluso tiem-
po después de haberse exterminado el foco, con las negativas consecuencias empre-
sariales que supone la pérdida de confianza y de mercados.

Por todo ello, la prevención es la única arma disponible y se debe aplicar sin de-
mora y con eficacia, tanto para los tránsitos comerciales convencionales de anima-
les como para la fauna salvaje que también puede ser trasmisora de la enfermedad.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué protocolo recibirán los Agentes Rurales en lo referente a la prevención 

de la PPA tanto por la transmisión a través de fauna salvaje como por otros medios 
de transmisión?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2019
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
afirmacions del Projecte educatiu de centre de la Zona Escolar Rural 
Ponent
311-00902/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 27539 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 05.02.2019

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

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

Al Projecte educatiu de centre (PEC) del ZER Ponent que dona cobertura als 
municipis de Sucs, Gimenells, Pla de la Font i Raimat i que podem trobar a la se-
güent adreça: https://agora.xtec.cat/zerponent/docs/projecte-educatiu-de-centre/, a 
l’apartat 1.3. «Característiques dels pobles» diu «aquestes poblacions són relativa-
ment noves, fruit de la política franquista de colonització que es va portar a terme 
després d’acabar la guerra civil espanyola» (p. 2).

Més endavant, a l’apartat 1.4. «Tipologia de les famílies dels alumnes», afegeix: 
«La procedència dels primers colons que van ocupar els pobles que, com hem dit 
anteriorment, van venir de diferents punts de l’Estat. Com a conseqüència d’aquest 
fet ens trobem actualment amb un 25% de famílies que encara utilitzen el castellà 
per a comunicar-se oralment a nivell familiar» (p. 3).

https://agora.xtec.cat/zerponent/docs/projecte-educatiu-de-centre
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Educació envers a aquestes afirmacions?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el 
Departament d’Educació considera que les persones que han vingut 
a viure a Catalunya són colons
311-00903/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 27540 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 05.02.2019

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

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

Al Projecte educatiu de centre (PEC) del ZER Ponent que dona cobertura als 
municipis de Sucs, Gimenells, Pla de la Font i Raimat i que podem trobar a la se-
güent adreça: https://agora.xtec.cat/zerponent/docs/projecte-educatiu-de-centre/, a 
l’apartat 1.3. «Característiques dels pobles» diu «aquestes poblacions són relativa-
ment noves, fruit de la política franquista de colonització que es va portar a terme 
després d’acabar la guerra civil espanyola» (p. 2).

https://agora.xtec.cat/zerponent/docs/projecte-educatiu-de-centre/


BOPC 256
8 de febrer de 2019

3.25.10. Preguntes orals en comissió 73 

Més endavant, a l’apartat 1.4. «Tipologia de les famílies dels alumnes», afegeix: 
«La procedència dels primers colons que van ocupar els pobles que, com hem dit 
anteriorment, van venir de diferents punts de l’Estat. Com a conseqüència d’aquest 
fet ens trobem actualment amb un 25% de famílies que encara utilitzen el castellà 
per a comunicar-se oralment a nivell familiar» (p. 3).

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament d’Educació que les persones que han vingut a viure 

a Catalunya per diferents motius són «colons»?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per la inspecció educativa davant les afirmacions 
del Projecte educatiu de centre de la Zona Escolar Rural Ponent
311-00904/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 27541 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 05.02.2019

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

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

Al Projecte educatiu de centre (PEC) del ZER Ponent que dona cobertura als 
municipis de Sucs, Gimenells, Pla de la Font i Raimat i que podem trobar a la se-
güent adreça: https://agora.xtec.cat/zerponent/docs/projecte-educatiu-de-centre/, a 
l’apartat 1.3. «Característiques dels pobles» diu «aquestes poblacions són relativa-
ment noves, fruit de la política franquista de colonització que es va portar a terme 
després d’acabar la guerra civil espanyola» (p. 2).

https://agora.xtec.cat/zerponent/docs/projecte-educatiu-de-centre/
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Més endavant, a l’apartat 1.4. «Tipologia de les famílies dels alumnes», afegeix: 
«La procedència dels primers colons que van ocupar els pobles que, com hem dit 
anteriorment, van venir de diferents punts de l’Estat. Com a conseqüència d’aquest 
fet ens trobem actualment amb un 25% de famílies que encara utilitzen el castellà 
per a comunicar-se oralment a nivell familiar» (p. 3).

 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres la inspecció educativa davant d’aquestes afirmacions 

ofensives envers als catalans nascuts en altres indrets d’Espanya i els seus fills?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les mesures adoptades pel Departament d’Educació davant les 
afirmacions del Projecte educatiu de centre de la Zona Escolar Rural 
Ponent
311-00905/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 27542 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 05.02.2019

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

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

Al Projecte educatiu de centre (PEC) del ZER Ponent que dona cobertura als 
municipis de Sucs, Gimenells, Pla de la Font i Raimat i que podem trobar a la se-
güent adreça: https://agora.xtec.cat/zerponent/docs/projecte-educatiu-de-centre/, a 
l’apartat 1.3. «Característiques dels pobles» diu «aquestes poblacions són relativa-
ment noves, fruit de la política franquista de colonització que es va portar a terme 
després d’acabar la guerra civil espanyola» (p. 2).

 

Més endavant, a l’apartat 1.4. «Tipologia de les famílies dels alumnes», afegeix: 
«La procedència dels primers colons que van ocupar els pobles que, com hem dit 
anteriorment, van venir de diferents punts de l’Estat. Com a conseqüència d’aquest 
fet ens trobem actualment amb un 25% de famílies que encara utilitzen el castellà 
per a comunicar-se oralment a nivell familiar» (p. 3).

 

https://agora.xtec.cat/zerponent/docs/projecte-educatiu-de-centre/
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Departament d’Educació davant d’aquestes afir-

macions ofensives envers als catalans nascuts en altres indrets d’Espanya i els seus 
fills?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
raons per a la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00906/12

ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28013 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 05.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina o quines raons justifiquen la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
problemes de l’actual model de seguretat que fan aconsellable la 
creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00907/12

ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28014 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 05.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què és el que està fallant en l’actual model, que aconselli fer aquest canvi i 

crear la nova Àrea de Seguretat Institucional?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
objectius de la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00908/12

ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28015 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 05.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins objectius persegueix la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional, que 

no es poguessin assolir amb el model vigent fins ara?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les diferències entre el servei d’escorta de l’Àrea de Seguretat 
Institucional i l’anterior
311-00909/12

ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28016 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 05.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En què es diferencia el nou servei d’escorta de la nova Àrea de Seguretat Ins-

titucional, del servei prestat fins ara?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el valor 
afegit que aporta l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00910/12

ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28017 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 05.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin valor afegit porta la nova Àrea de Seguretat Institucional, respecte el ser-
vei actual?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
iniciativa de crear l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00911/12

ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28018 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 05.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– D’on ha sorgit la iniciativa de crear l’Àrea de Seguretat Institucional? Del Cos 

de Mossos d’Esquadra? De la Direcció General de la Policia? Del Departament 
d’Interior? O bé ha estat sol·licitat per algun dels destinataris del servei?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra que integraran l’Àrea de 
Seguretat Institucional i sobre el procés de selecció
311-00912/12

ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28019 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 05.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos de Mossos d’Esquadra integraran la unitat de l’Àrea de 

Seguretat Institucional? Quin serà el procés de selecció?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
formació dels membres del servei d’escorta de l’Àrea de Seguretat 
Institucional
311-00913/12

ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28020 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 05.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Tindran els membres del servei de l’Àrea de Seguretat Institucional una forma-

ció específica diferenciada de la resta d’escortes? En cas afirmatiu, en quins àmbits?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l’Àrea 
de Seguretat Institucional estarà subordinada a l’Àrea d’Escortes
311-00914/12

ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28021 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 05.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Decret 20/2019, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de la 

Presidència estableix que l’Àrea de Seguretat Institucional depèn orgànicament de la 
Direcció General de la Policia. Aquesta àrea estarà subordinada a l’àrea d’escortes?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’agents que integraran l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00915/12

ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28022 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 05.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents integraran l’Àrea de Seguretat Institucional?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’impacte pressupostari de la creació de l’Àrea de Seguretat 
Institucional
311-00916/12

ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28023 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 05.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin impacte pressupostari té la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data 
prevista per a implantar l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00917/12

ANUNCI: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28024 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 05.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– A partir de quan està previst implementar l’Àrea de Seguretat Institucional?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
casos d’assetjament escolar a fills de guàrdies civils
311-00928/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 28279 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 05.02.2019

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

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

El 27 de enero de 2019 se publicó en Vozpópuli la noticia titulada «Los hijos de 
guardias civiles en Cataluña, obligados a cambiar de colegio por el acoso separa-
tista». Según esta noticia, muchos guardias civiles cambian a sus hijos de colegio e 
incluso de Comunidad Autónoma ante el acoso que reciben en los centros escolares. 
Además, se afirma que «no son pocos los menores de los agentes de guardias civiles 
que han tenido que recibir o reciben ayuda psicológica para poder afrontar el duro 
día al que se enfrentan en Cataluña» y añade que «el equipo de psicólogos ha aten-
dido a más de una decena tras el acoso y señalamiento».

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos casos de acoso a hijos de guardias civiles tienen registrados? ¿Qué 

medidas se han tomado para proteger a estos menores? En caso de que la informa-
ción ofrecida por este medio no sea cierta, ¿han pedido ya su rectificación?

Palacio del Parlamento, 30 de enero de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’assetjament a les famílies que han demanat un ensenyament 
bilingüe per als fills
311-00929/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 28281 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 05.02.2019

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

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

En enero de 2019 hubo seis nuevos autos que, una vez más, daban la razón a 
aquellas familias que piden para sus hijos una enseñanza bilingüe pero, en esta oca-
sión, con la novedad que los centros educativos han de preservar la identidad e in-
timidad de las familias para evitar las situaciones de acoso como el sufrido por los 
anteriores demandantes promovido, sobre todo, por asociaciones como Som escola.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué se permitió el acoso en las anteriores ocasiones? ¿Qué medidas se han 

tomado para ayudar y proteger a esos menores? ¿Qué medidas van a tomar para evi-
tar que esas vergonzosas situaciones no se vuelvan a repetir?

Palacio del Parlamento, 30 de enero de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs



BOPC 256
8 de febrer de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 82

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afirmacions del 
Projecte educatiu de centre de la Zona Escolar Rural Ponent
314-03774/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 27543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 Projecte educatiu de centre (PEC) del ZER Ponent que dona cobertura als 
municipis de Sucs, Gimenells, Pla de la Font i Raimat i que podem trobar a la se-
güent adreça: https://agora.xtec.cat/zerponent/docs/projecte-educatiu-de-centre/, a 
l’apartat 1.3. «Característiques dels pobles» diu «aquestes poblacions són relativa-
ment noves, fruit de la política franquista de colonització que es va portar a terme 
després d’acabar la guerra civil espanyola» (p. 2).

 

Més endavant, a l’apartat 1.4. «Tipologia de les famílies dels alumnes», afegeix: 
«La procedència dels primers colons que van ocupar els pobles que, com hem dit 
anteriorment, van venir de diferents punts de l’Estat. Com a conseqüència d’aquest 
fet ens trobem actualment amb un 25% de famílies que encara utilitzen el castellà 
per a comunicar-se oralment a nivell familiar» (p. 3).

https://agora.xtec.cat/zerponent/docs/projecte-educatiu-de-centre/
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Educació envers a aquestes afirma-

cions?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Educació considera que les persones que han vingut a viure a 
Catalunya són colons
314-03775/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 27544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 Projecte educatiu de centre (PEC) del ZER Ponent que dona cobertura als 
municipis de Sucs, Gimenells, Pla de la Font i Raimat i que podem trobar a la se-
güent adreça: https://agora.xtec.cat/zerponent/docs/projecte-educatiu-de-centre/, a 
l’apartat 1.3. «Característiques dels pobles» diu «aquestes poblacions són relativa-
ment noves, fruit de la política franquista de colonització que es va portar a terme 
després d’acabar la guerra civil espanyola» (p. 2).

 

Més endavant, a l’apartat 1.4. «Tipologia de les famílies dels alumnes», afegeix: 
«La procedència dels primers colons que van ocupar els pobles que, com hem dit 
anteriorment, van venir de diferents punts de l’Estat. Com a conseqüència d’aquest 
fet ens trobem actualment amb un 25% de famílies que encara utilitzen el castellà 
per a comunicar-se oralment a nivell familiar» (p. 3).

https://agora.xtec.cat/zerponent/docs/projecte-educatiu-de-centre/
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament d’Educació que les persones que han vingut a viure 

a Catalunya per diferents motius són «colons»?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per la inspecció educativa davant les afirmacions del 
Projecte educatiu de centre de la Zona Escolar Rural Ponent
314-03776/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 27545 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 Projecte educatiu de centre (PEC) del ZER Ponent que dona cobertura als 
municipis de Sucs, Gimenells, Pla de la Font i Raimat i que podem trobar a la se-
güent adreça: https://agora.xtec.cat/zerponent/docs/projecte-educatiu-de-centre/, a 
l’apartat 1.3. «Característiques dels pobles» diu «aquestes poblacions són relativa-
ment noves, fruit de la política franquista de colonització que es va portar a terme 
després d’acabar la guerra civil espanyola» (p. 2).

 

https://agora.xtec.cat/zerponent/docs/projecte-educatiu-de-centre/
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Més endavant, a l’apartat 1.4. «Tipologia de les famílies dels alumnes», afegeix: 
«La procedència dels primers colons que van ocupar els pobles que, com hem dit 
anteriorment, van venir de diferents punts de l’Estat. Com a conseqüència d’aquest 
fet ens trobem actualment amb un 25% de famílies que encara utilitzen el castellà 
per a comunicar-se oralment a nivell familiar» (p. 3).

 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres la inspecció educativa davant d’aquestes afirmacions 

ofensives envers als catalans nascuts en altres indrets d’Espanya i els seus fills?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades pel Departament d’Educació davant les afirmacions del 
Projecte educatiu de centre de la Zona Escolar Rural Ponent
314-03777/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 27546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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 Projecte educatiu de centre (PEC) del ZER Ponent que dona cobertura als 
municipis de Sucs, Gimenells, Pla de la Font i Raimat i que podem trobar a la se-
güent adreça: https://agora.xtec.cat/zerponent/docs/projecte-educatiu-de-centre/, a 
l’apartat 1.3. «Característiques dels pobles» diu «aquestes poblacions són relativa-
ment noves, fruit de la política franquista de colonització que es va portar a terme 
després d’acabar la guerra civil espanyola» (p. 2).

https://agora.xtec.cat/zerponent/docs/projecte-educatiu-de-centre/
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Més endavant, a l’apartat 1.4. «Tipologia de les famílies dels alumnes», afegeix: 
«La procedència dels primers colons que van ocupar els pobles que, com hem dit 
anteriorment, van venir de diferents punts de l’Estat. Com a conseqüència d’aquest 
fet ens trobem actualment amb un 25% de famílies que encara utilitzen el castellà 
per a comunicar-se oralment a nivell familiar» (p. 3).

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Departament d’Educació davant d’aquestes afir-

macions ofensives envers als catalans nascuts en altres indrets d’Espanya i els seus 
fills?

Palau del Parlament, 14 de gener de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de vacunació 
antigripal en la campanya 2018-2019
314-03778/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat l’índex de vacunació antigripal a Catalunya en la darrera cam-

panya de vacunació contra la grip, 2018-2019, posada en marxa el 18 d’octubre de 
2018? (Desglossar les dades indicant el percentatge per subgrups, majors o igual de 
60 anys, dones embarassades, pacients amb malalties cròniques, residents en centres 
per a la gent gran o altres institucions, cuidadors de persones que s’han de vacunar, 
professionals de la salut, etc.)

Palau del Parlament, 25 de gener de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
de professionals de la salut que s’han vacunat contra la grip en la 
campanya 2018-2019
314-03779/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el percentatge de professionals en l’àmbit de la salut que s’han 

vacunat contra la grip durant la darrera campanya de vacunació, 2018-2019, a Cata-
lunya i a cadascuna de les regions sanitàries?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a 
terme per a fomentar la vacunació antigripal el 2018
314-03780/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions ha dut a terme el Govern per fomentar la vacunació antigripal 

l’any 2018 a Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
disminuir el percentatge d’afectats per la grip que no estan vacunats
314-03781/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27650 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com valora el Govern que el 72% dels pacients que aquest any han estat afec-

tats per la grip no estaven vacunats? Quines accions té previst el Govern dur a terme 
per disminuir aquest percentatge?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és habitual la 
col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i empreses com Desokupa 
per a fer desallotjaments
314-03782/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 27652 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 15 de gener es va produir una actuació policial a un bloc de pisos al 

Poble-sec, a Barcelona, que va finalitzar amb la detenció de 4 persones, 3 d’elles 
ocupants d’un pis del mateix bloc, i 1 activista dels moviments veïnals. En data de 
28 de gener, es van fer públiques unes imatges enregistrades pels mateixos ocupants 
que projecten una ombra de dubte sobre aquesta actuació policial, actuació en la 
qual es va produir una col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i treballadors de 
l’empresa Desokupa, coneguda per oferir serveis de desallotjaments extrajudicials 
amb violència i coaccions.

– És una pràctica habitual la col·laboració en desallotjaments entre Mossos d’Es-
quadra i empreses com Desokupa?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació de 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra en el desallotjament d’un bloc de 
pisos al barri del Poble-sec, de Barcelona, el 15 de gener de 2019
314-03783/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 27653 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 15 de gener es va produir una actuació policial a un bloc de pisos al 

Poble-sec, a Barcelona, que va finalitzar amb la detenció de 4 persones, 3 d’elles 
ocupants d’un pis del mateix bloc, i 1 activista dels moviments veïnals. En data de 
28 de gener, es van fer públiques unes imatges enregistrades pels mateixos ocupants 
que projecten una ombra de dubte sobre aquesta actuació policial, actuació en la 
qual es va produir una col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i treballadors de 
l’empresa Desokupa, coneguda per oferir serveis de desallotjaments extrajudicials 
amb violència i coaccions.

– S’està duent a terme alguna investigació sobre mala praxi policial en relació al 
desallotjament efectuat el passat 15 de gener a un bloc de pisos del Poble-sec?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del 
desallotjament d’un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de 
Barcelona, el 15 de gener de 2019
314-03784/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 27654 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 15 de gener es va produir una actuació policial a un bloc de pisos al 

Poble-sec, a Barcelona, que va finalitzar amb la detenció de 4 persones, 3 d’elles 
ocupants d’un pis del mateix bloc, i 1 activista dels moviments veïnals. En data de 
28 de gener, es van fer públiques unes imatges enregistrades pels mateixos ocupants 
que projecten una ombra de dubte sobre aquesta actuació policial, actuació en la 
qual es va produir una col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i treballadors de 
l’empresa Desokupa, coneguda per oferir serveis de desallotjaments extrajudicials 
amb violència i coaccions.

Fascicle tercer
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– Quin és el motiu darrere l’efectuació del desallotjament el passat 15 de gener a 
un bloc de pisos del Poble-sec?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals es va desallotjar un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de 
Barcelona, si els Mossos d’Esquadra havien denunciat judicialment 
l’ocupació dos dies abans
314-03785/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 27655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 15 de gener es va produir una actuació policial a un bloc de pisos al 

Poble-sec, a Barcelona, que va finalitzar amb la detenció de 4 persones, 3 d’elles 
ocupants d’un pis del mateix bloc, i 1 activista dels moviments veïnals. En data de 
28 de gener, es van fer públiques unes imatges enregistrades pels mateixos ocupants 
que projecten una ombra de dubte sobre aquesta actuació policial, actuació en la 
qual es va produir una col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i treballadors de 
l’empresa Desokupa, coneguda per oferir serveis de desallotjaments extrajudicials 
amb violència i coaccions.

– Per què es va fer efectiu el desallotjament si l’ocupació havia estat denuncia-
da judicialment ja dos dies abans per part d’una patrulla dels Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els Mossos 
d’Esquadra acostumen a fer desallotjaments sense ordre judicial
314-03786/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 27656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 15 de gener es va produir una actuació policial a un bloc de pisos al 

Poble-sec, a Barcelona, que va finalitzar amb la detenció de 4 persones, 3 d’elles 
ocupants d’un pis del mateix bloc, i 1 activista dels moviments veïnals. En data de 
28 de gener, es van fer públiques unes imatges enregistrades pels mateixos ocupants 
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que projecten una ombra de dubte sobre aquesta actuació policial, actuació en la 
qual es va produir una col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i treballadors de 
l’empresa Desokupa, coneguda per oferir serveis de desallotjaments extrajudicials 
amb violència i coaccions.

– Acostuma el cos de Mossos d’Esquadra a efectuar desallotjaments sense ordre 
judicial?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de 
l’empresa Desokupa en l’operació policial de desallotjament d’un bloc 
de pisos al barri del Poble-sec, de Barcelona, el 15 de gener de 2019
314-03787/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 27657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 15 de gener es va produir una actuació policial a un bloc de pisos al 

Poble-sec, a Barcelona, que va finalitzar amb la detenció de 4 persones, 3 d’elles 
ocupants d’un pis del mateix bloc, i 1 activista dels moviments veïnals. En data de 
28 de gener, es van fer públiques unes imatges enregistrades pels mateixos ocupants 
que projecten una ombra de dubte sobre aquesta actuació policial, actuació en la 
qual es va produir una col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i treballadors de 
l’empresa Desokupa, coneguda per oferir serveis de desallotjaments extrajudicials 
amb violència i coaccions.

– Quin va ser el paper de Desokupa en el context de l’operació policial del passat 
15 de gener a un bloc de pisos del Poble-sec de Barcelona?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de l’expedient 
informatiu obert per a esbrinar la gestió de fons públics d’un ex-
director general de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
314-03788/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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



BOPC 256
8 de febrer de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 92

El Periódico ha publicat avui un reportatge sobre una sèrie de presumptes irregu-
laritats que podrien haver-hi en les adjudicacions de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència (DGAIA) a centres concertats durant el període en què 
el senyor Ricard Calvo i Pla era el director d’aquesta. Entre altres qüestions s’afir-
ma que hi ha quatre investigacions obertes al voltant d’aquestes adjudicacions, una 
d’elles de la mateixa Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies. La Consellera 
de Treball, Afers Socials i Famílies, va negar el 14 de juny passat que el senyor Ri-
card Calvo estigués a la mesa de contractació i també que la seva signatura figurés 
en alguna adjudicació. Però, tant en la informació que publica El Periódico com en 
els expedients que ha pogut consultar aquesta diputada, es reflecteix que no és així.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies va anunciar al mes de juliol 

de 2017 que la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies va obrir un expedient 
informatiu per conèixer quin havia estat el destí dels fons públics en l’època en què 
Ricard Calvo va estar al capdavant de la DGAIA. En quin estat es troba aquest ex-
pedient informatiu i quin tipus de responsabilitats es deriven?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adjudicacions 
signades per un ex-director general de la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència
314-03789/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27782 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El Periódico ha publicat avui un reportatge sobre una sèrie de presumptes irregu-
laritats que podrien haver-hi en les adjudicacions de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència (DGAIA) a centres concertats durant el període en què 
el senyor Ricard Calvo i Pla era el director d’aquesta. Entre altres qüestions s’afir-
ma que hi ha quatre investigacions obertes al voltant d’aquestes adjudicacions, una 
d’elles de la mateixa Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies. La Consellera 
de Treball, Afers Socials i Famílies, va negar el 14 de juny passat que el senyor Ri-
card Calvo estigués a la mesa de contractació i també que la seva signatura figurés 
en alguna adjudicació. Però, tant en la informació que publica El Periódico com en 
els expedients que ha pogut consultar aquesta diputada, es reflecteix que no és així. 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu el Sr. Ricard Calvo va signar les valoracions tècniques d’adju-

dicacions a entitats a les quals ell havia estat vinculat? Es van complir els procedi-
ments interns per aquest tipus d’adjudicacions? Quines mesures s’han portat a terme 
des del Govern per evitar que es tornin a repetir situacions d’aquest tipus?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adjudicacions 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència a la 
Fundació Acció Social Infància i a Plataforma Educativa
314-03790/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El Periódico ha publicat avui un reportatge sobre una sèrie de presumptes irregu-
laritats que podrien haver-hi en les adjudicacions de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència (DGAIA) a centres concertats durant el període en què 
el senyor Ricard Calvo i Pla era el director d’aquesta. Entre altres qüestions s’afir-
ma que hi ha quatre investigacions obertes al voltant d’aquestes adjudicacions, una 
d’elles de la mateixa Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies. La Consellera 
de Treball, Afers Socials i Famílies, va negar el 14 de juny passat que el senyor Ri-
card Calvo estigués a la mesa de contractació i també que la seva signatura figurés 
en alguna adjudicació. Però, tant en la informació que publica El Periódico com en 
els expedients que ha pogut consultar aquesta diputada, es reflecteix que no és així.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– El Govern va reconèixer l’any 2017 als mitjans de comunicació que dels 235 

milions d’euros de la DGAIA, 115 es van invertir en externalitzacions i que d’aques-
tes, un 10% van anar a FASI, que forma part de Plataforma Educativa, entitat a la 
qual es s’ha reincorporat el senyor Ricard Calvo. Quin és el quantia exacta de les ad-
judicacions a l’entitat a la qual s’ha reincorporat Ricard Calvo? Quina és la quantia 
a empreses que es troben sota Plataforma Educativa? (FASI, Resilis, Gentis, Astres, 
principalment)

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per 
a garantir el compliment de l’article 7 de la Llei 13/2005, del 27 de 
desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei 
de la Generalitat, amb relació a un ex-director general de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-03791/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El Periódico ha publicat avui un reportatge sobre una sèrie de presumptes irregu-
laritats que podrien haver-hi en les adjudicacions de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència (DGAIA) a centres concertats durant el període en què 
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el senyor Ricard Calvo i Pla era el director d’aquesta. Entre altres qüestions s’afir-
ma que hi ha quatre investigacions obertes al voltant d’aquestes adjudicacions, una 
d’elles de la mateixa Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies. La Consellera 
de Treball, Afers Socials i Famílies, va negar el 14 de juny passat que el senyor Ri-
card Calvo estigués a la mesa de contractació i també que la seva signatura figurés 
en alguna adjudicació. Però, tant en la informació que publica El Periódico com en 
els expedients que ha pogut consultar aquesta diputada, es reflecteix que no és així.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– L’article 7 de la llei 13/2005 del règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs al ser-

vei de la Generalitat estableix que els alts càrrecs «durant els dos anys següents al 
cessament en el càrrec per a l’exercici del qual han estat nomenats, elegits o desig-
nats no poden desenvolupar activitats privades relacionades amb els expedients en 
la resolució dels quals hagin intervingut directament en l’exercici de l’alt càrrec». 
Quines mesures ha adoptat la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies per 
garantir l’acompliment per part d’ex-alts càrrecs de la Generalitat de l’article 7 de 
la Llei 13/2005?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acció del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en les investigacions 
d’altres ens amb relació a unes adjudicacions signades per un ex-
director general de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
314-03792/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El Periódico ha publicat avui un reportatge sobre una sèrie de presumptes irregu-
laritats que podrien haver-hi en les adjudicacions de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència (DGAIA) a centres concertats durant el període en què 
el senyor Ricard Calvo i Pla era el director d’aquesta. Entre altres qüestions s’afir-
ma que hi ha quatre investigacions obertes al voltant d’aquestes adjudicacions, una 
d’elles de la mateixa Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies. La Consellera 
de Treball, Afers Socials i Famílies, va negar el 14 de juny passat que el senyor Ri-
card Calvo estigués a la mesa de contractació i també que la seva signatura figurés 
en alguna adjudicació. Però, tant en la informació que publica El Periódico com en 
els expedients que ha pogut consultar aquesta diputada, es reflecteix que no és així.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Les informacions publicades a El Periódico avui fan referència també a una 

investigació oberta al jutjat d’instrucció número 24 de Barcelona,   a una segona in-
vestigació per part de l’Oficina Antifrau i una tercera per la Conselleria de Justícia 
en relació amb les adjudicacions de Ricard Calvo a les entitats a què havia estat vin-
culat i a les que s’ha reincorporat. Quin paper està jugant la Conselleria de Treball, 
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Afers Socials i Famílies en aquestes investigacions? Se li ha demanat documenta-
ció? En cas afirmatiu, quina documentació s’ha demanat?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per 
a evitar irregularitats en el lloguer de pisos tutelats per a la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-03793/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El Periódico ha publicat avui un reportatge sobre una sèrie de presumptes irregu-
laritats que podrien haver-hi en les adjudicacions de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència (DGAIA) a centres concertats durant el període en què 
el senyor Ricard Calvo i Pla era el director d’aquesta. Entre altres qüestions s’afir-
ma que hi ha quatre investigacions obertes al voltant d’aquestes adjudicacions, una 
d’elles de la mateixa Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies. La Consellera 
de Treball, Afers Socials i Famílies, va negar el 14 de juny passat que el senyor Ri-
card Calvo estigués a la mesa de contractació i també que la seva signatura figurés 
en alguna adjudicació. Però, tant en la informació que publica El Periódico com en 
els expedients que ha pogut consultar aquesta diputada, es reflecteix que no és així.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Les informacions aparegudes a El Periódico (però també en altres mitjans de 

comunicació) parlen que s’hauria pagat a una empresa participada per FASI lloguers 
de pisos tutelats per sobre del preu de mercat. Quines mesures ha adoptat des de 
llavors la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies per garantir que no se se-
gueixen produint situacions d’aquest tipus? Té previst algun tipus de sanció? En cas 
afirmatiu, quina tipus de sanció?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció de 
criteris de càlcul no previstos en les bases de les adjudicacions de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-03794/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El Periódico ha publicat avui un reportatge sobre una sèrie de presumptes irregu-
laritats que podrien haver-hi en les adjudicacions de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència (DGAIA) a centres concertats durant el període en què 
el senyor Ricard Calvo i Pla era el director d’aquesta. Entre altres qüestions s’afir-
ma que hi ha quatre investigacions obertes al voltant d’aquestes adjudicacions, una 
d’elles de la mateixa Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies. La Consellera 
de Treball, Afers Socials i Famílies, va negar el 14 de juny passat que el senyor Ri-
card Calvo estigués a la mesa de contractació i també que la seva signatura figurés 
en alguna adjudicació. Però, tant en la informació que publica El Periódico com en 
els expedients que ha pogut consultar aquesta diputada, es reflecteix que no és així.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– S’han introduït en els darrers 6 anys criteris de càlcul no previst o contraris a 

les bases de les convocatòries per les adjudicacions de la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència a entitats? En cas afirmatiu, per quins motius es van 
introduir? Qui va ser la persona responsable d’introduir aquests criteris?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones encarregades de supervisar les adjudicacions de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-03795/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El Periódico ha publicat avui un reportatge sobre una sèrie de presumptes irregu-
laritats que podrien haver-hi en les adjudicacions de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència (DGAIA) a centres concertats durant el període en què 
el senyor Ricard Calvo i Pla era el director d’aquesta. Entre altres qüestions s’afir-
ma que hi ha quatre investigacions obertes al voltant d’aquestes adjudicacions, una 
d’elles de la mateixa Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies. La Consellera 
de Treball, Afers Socials i Famílies, va negar el 14 de juny passat que el senyor Ri-
card Calvo estigués a la mesa de contractació i també que la seva signatura figurés 
en alguna adjudicació. Però, tant en la informació que publica El Periódico com en 
els expedients que ha pogut consultar aquesta diputada, es reflecteix que no és així.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones s’encarreguen de supervisar els processos d’adjudicacions de 

la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència a entitats?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supervisió de les 
despeses de personal dels centres concertats de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-03796/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

El Periódico ha publicat avui un reportatge sobre una sèrie de presumptes irregu-
laritats que podrien haver-hi en les adjudicacions de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència (DGAIA) a centres concertats durant el període en què 
el senyor Ricard Calvo i Pla era el director d’aquesta. Entre altres qüestions s’afir-
ma que hi ha quatre investigacions obertes al voltant d’aquestes adjudicacions, una 
d’elles de la mateixa Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies. La Consellera 
de Treball, Afers Socials i Famílies, va negar el 14 de juny passat que el senyor Ri-
card Calvo estigués a la mesa de contractació i també que la seva signatura figurés 
en alguna adjudicació. Però, tant en la informació que publica El Periódico com en 
els expedients que ha pogut consultar aquesta diputada, es reflecteix que no és així.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com es supervisen les despeses de personal per part de la Direcció General 

d’Atenció a la Infància i l’Adolescència als centres concertats que atenen menors 
tutelats?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els establiments que 
presumptament fan servir el dret d’admissió per a encobrir casos de 
racisme o xenofòbia
314-03797/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 27819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 26 de gener de 2019, un grup de 25 joves van acudir a la discoteca 

Waka, al terme municipal de Sabadell, per tal de celebrar-hi un aniversari. Al·le-
gant drets d’admissió, dos dels joves del grup van veure vetada la seva entrada per 
part del personal de seguretat privada, tenint els dos joves quelcom en comú: nom 
o cognom d’origen magrebí. Quan el grup va demanar el full de reclamacions, van 
ser amenaçats que, si el demanaven, haurien de marxar tots.
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– Es té constància que algun establiment empri el «dret d’admissió» per tal 
d’amagar casos de racisme o xenofòbia?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els paràmetres en 
què s’empara el dret d’admissió dels establiments
314-03798/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 27820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 26 de gener de 2019, un grup de 25 joves van acudir a la discoteca 

Waka, al terme municipal de Sabadell, per tal de celebrar-hi un aniversari. Al·le-
gant drets d’admissió, dos dels joves del grup van veure vetada la seva entrada per 
part del personal de seguretat privada, tenint els dos joves quelcom en comú: nom 
o cognom d’origen magrebí. Quan el grup va demanar el full de reclamacions, van 
ser amenaçats que, si el demanaven, haurien de marxar tots.

– Sota quins paràmetres s’acostuma a emparar el dret d’admissió dels establi-
ments?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una 
investigació als serveis de seguretat de la discoteca Waka, de 
Sabadell (Vallès Occidental), per a determinar si van vetar l’entrada a 
dos joves per motius racistes o xenòfobs el 26 de gener de 2019
314-03799/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 27821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 26 de gener de 2019, un grup de 25 joves van acudir a la discoteca 

Waka, al terme municipal de Sabadell, per tal de celebrar-hi un aniversari. Al·le-
gant drets d’admissió, dos dels joves del grup van veure vetada la seva entrada per 
part del personal de seguretat privada, tenint els dos joves quelcom en comú: nom 
o cognom d’origen magrebí. Quan el grup va demanar el full de reclamacions, van 
ser amenaçats que, si el demanaven, haurien de marxar tots.
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– S’obrirà alguna investigació per tal de revisar si l’actuació dels serveis de se-
guretat privada de l’establiment van vetar l’entrada dels joves per motius racistes o 
xenòfobs?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb 
les empreses de seguretat privada per a prevenir casos en què la 
reserva del dret d’admissió encobreixi discriminació
314-03800/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 27822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 26 de gener de 2019, un grup de 25 joves van acudir a la discoteca 

Waka, al terme municipal de Sabadell, per tal de celebrar-hi un aniversari. Al·le-
gant drets d’admissió, dos dels joves del grup van veure vetada la seva entrada per 
part del personal de seguretat privada, tenint els dos joves quelcom en comú: nom 
o cognom d’origen magrebí. Quan el grup va demanar el full de reclamacions, van 
ser amenaçats que, si el demanaven, haurien de marxar tots.

– Es treballa amb les empreses de seguretat privada per tal de prevenir casos on 
la reserva del dret d’admissió encobreixi discriminació?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats 
subvencionades per haver promogut el coneixement i l’ús de l’occità 
del 2016 al 2018
314-03801/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines han estat les entitats beneficiades de la línia de subvencions de la Ge-

neralitat per promoure el coneixement i l’ús de l’occità, aranès a l’Aran a Catalunya 
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els anys 2016, 2017 i 2018? Quines quantitats han obtingut cada entitat? Per a quines 
accions?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració 
econòmica amb entitats que fomenten l’occità però que no han estat 
subvencionades
314-03802/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Col·labora econòmicament la Generalitat amb d’altres entitats, que no siguin 

beneficiades de la línia de subvencions, pel foment de l’occità, aranès a l’Aran? En 
cas afirmatiu, amb quines? Per a quines accions? Quins recursos hi destina?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació 
econòmica destinada al Consell General d’Aran en matèria de política 
lingüística de l’aranès
314-03803/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la dotació econòmica que la Generalitat de Catalunya transfereix al 

Conselh Generau d’Aran en matèria de política lingüística de l’aranès?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que 
destina al foment, la normalització i la protecció de l’aranès
314-03804/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins recursos destina la Generalitat al foment, normalització i protecció de 

l’aranès? A quines accions els destina?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació 
econòmica que ha destinat a l’Acadèmia Aranesa de la Llengua 
Occitana del 2015 al 2018
314-03805/12

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la dotació econòmica que la Generalitat de Catalunya ha destinat a 

l’Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana-IEA els anys 2015, 2016, 2017 i 2018?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es 
va aprovar l’augment de producció de l’escorxador de Santa Eugènia 
de Berga (Osona)
314-03806/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27975 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

La Llei de l’Estat 8/2003 de 24 d’abril, de sanitat animal, estableix l’ordenació 
sanitària de les explotacions ramaderes i té en compte els efectes nocius dels escor-
xadors envers la població, és per això que el Reial Decret 324/2000, del 3 de març, 
en el seu article 5 apartat 2.a.1., dictamina que la distància de separació sanitària 
serà de 2 km entre un escorxador i un nucli urbà.

En el cas de Santa Eugènia de Berga, no es compleix la distància legal de 2km. 
Només 240 m separen l’empresa i dos barris diferents del poble, ni tampoc la com-
pleix amb el centre del poble.

La població ja patia abans els problemes típics d’una explotació de matança de 
5.000 caps de bestiar, però des de l’ampliació concedida, aquests problemes han 
crescut desmesurada i exponencialment.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què el Govern va aprovar l’augment de producció de l’escorxador de San-

ta Eugènia de Berga incomplint la llei de distància sanitària i va permetre el canvi 
substancial que sense protegir la població?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que 
s’aplicaran per a protegir la població de Santa Eugènia de Berga 
(Osona) dels efectes nocius dels gavians
314-03807/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputata i al seu grup parlamentari: 
– Des de l’augment de producció de l’escorxador de Santa Eugènia de Berga s’ha 

apreciat a la zona un augment de gavians, l’escorxador és a 350 m del poliesportiu 
del poble i a 450 m d’una llar d’infants i sabem de les afectacions sanitàries que im-
pliquen la convivència de colònies de gavians amb les poblacions. Quines mesures 
pensen aplicar per a protegir a la població dels efectes nocius d’aquestes aus?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es 
va aprovar l’augment de producció de l’escorxador de Santa Eugènia 
de Berga (Osona) sense avaluar-ne els efectes
314-03808/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què va aprovar el Govern l’augment de producció de l’escorxador de Santa 

Eugènia de Berga només tenint en compte el compliment de les normatives sense 
avaluar els efectes de l’augment en el seu conjunt?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Marta Moreta Rovira, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el permís que té 
l’escorxador de Santa Eugènia de Berga (Osona) per a utilitzar l’aigua 
dels pous
314-03809/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

A la comarca d’Osona, com en d’altres, hi ha una greu problemàtica relacionada 
amb la contaminació de les aigües subterrànies. A Santa Eugènia de Berga ja no hi 
ha cap pou d’aigua potable, ni fonts naturals potables.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– L’escorxador de Santa Eugènia de Berga té permís per utilitzar l’aigua de la 

majoria de pous que existeixen al municipi, agreujant la situació ja empitjorada per 
les intenses pluges dels últims mesos, que pensa fer el Govern al respecte?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Marta Moreta Rovira, Jordi Terrades i Santacreu, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a garantir la potabilitat de l’aigua subterrània dels 
pobles
314-03810/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions pensa fer el Govern per garantir les condicions adequades i 

de potabilitat de l’aigua subterrània dels pobles i amb quina brevetat?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Marta Moreta Rovira, Jordi Terrades i Santacreu, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la 
normativa de control de la contaminació atmosfèrica a tot el territori
314-03811/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Les normatives i controls de contaminació atmosfèrica s’estan fent més restric-
tives i estrictes en les zones urbanes però la contaminació atmosfèrica no es manté 
en les zones urbanes, es mou per tot el territori, gran part de la pol·lució de la gran 
Barcelona migra cap a la plana de Vic, fent que els nivells en aquesta zona augmen-
tin considerablement.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Pensen aplicar normatives i controls de contaminació atmosfèrica més estrictes 

a tot el territori?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Marta Moreta Rovira, Jordi Terrades i Santacreu, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té en compte que 
hi ha empreses de fora de l’àmbit urbà de Barcelona que provoquen 
grans emissions de contaminació
314-03812/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Les normatives i controls de contaminació atmosfèrica s’estan fent més restric-
tives i estrictes en les zones urbanes però la contaminació atmosfèrica no es manté 
en les zones urbanes, es mou per tot el territori, gran part de la pol·lució de la gran 
Barcelona migra cap a la plana de Vic, fent que els nivells en aquesta zona augmen-
tin considerablement.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Govern té en compte que a les zones que no formen part de l’àmbit urbà 

de la ciutat de Barcelona també hi han empreses importants que provoquen grans  
emissions de contaminants a l’aire, i que per tant, cal restringir i controlar més les 
seves emissions per tal de protegir a tota la població de Catalunya per igual?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Marta Moreta Rovira, Jordi Terrades i Santacreu, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de l’aqüífer 
dels pous que abasteixen Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de 
Berga (Osona)
314-03813/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és actualment l’estat (quantitativament i qualitativament) de l’aqüífer o 

aqüífers d’on beuen els pous que abasteixen l’activitat de Le Porc Gourmet de Santa 
Eugènia de Berga?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Marta Moreta Rovira, Jordi Terrades i Santacreu, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on fa els 
abocaments Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
314-03814/12

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27983 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– On està abocant Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga i amb quina càr-

rega contaminant?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Marta Moreta Rovira, Jordi Terrades i Santacreu, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de 
seguretat que es van activar en l’accident químic que va tenir lloc a 
Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
314-03815/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 25 de gener de 2019, a l’empresa Le Porc Gourmet es va produir un ac-
cident químic que va obligar a evacuar 120 persones.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins protocols de seguretat se’n van activar?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de seguretat laboral que s’han fet els darrers sis anys 
a Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
314-03816/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 25 de gener de 2019, a l’empresa Le Porc Gourmet es va produir un acci- 
dent químic que va obligar a evacuar 120 persones.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes inspeccions de seguretat laboral s’han realitzat els últims 6 anys a 

aquesta empresa?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació 
impartida als treballadors de Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de 
Berga (Osona) sobre la manipulació de productes químics
314-03817/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 25 de gener de 2019, a l’empresa Le Porc Gourmet es va produir un ac-
cident químic que va obligar a evacuar 120 persones.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina formació s’ha donat als treballadors de l’empresa per garantir la correcta 

manipulació de productes químics?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van haver 
d’atendre veïns de Santa Eugènia de Berga (Osona) per la fuita tòxica 
a l’empresa Le Porc Gourmet
314-03818/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27987 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 25 de gener de 2019, a l’empresa Le Porc Gourmet es va produir un ac-
cident químic que va obligar a evacuar 120 persones.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Es va haver d’atendre veïns i veïnes de Santa Eugènia de Berga en motiu de la 

fuita tòxica?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis 
informatius de la variant de la carretera B-500 al pas per Sant Fost 
de Campsentelles
314-03819/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 27988 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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: 
– Ha encarregat el Govern els estudis informatius de la variant de la carretera 

B-500 al seu pas pel municipi de Sant Fost de Campsentelles?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a la 
creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03820/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28001 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, 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 els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina o quines raons justifiquen la creació de la nova Àrea de Seguretat Ins-

titucional?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes de 
l’actual model de seguretat que fan aconsellable la creació de l’Àrea 
de Seguretat Institucional
314-03821/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28002 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, 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 els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què és el que està fallant en l’actual model, que aconselli fer aquest canvi i 

crear la nova Àrea de Seguretat Institucional?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de la 
creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03822/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, 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 els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quins objectius persegueix la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional, que 
no es poguessin assolir amb el model vigent fins ara?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències entre 
el servei d’escorta de l’Àrea de Seguretat Institucional i l’anterior
314-03823/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, 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 els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En què es diferencia el nou servei d’escorta de la nova Àrea de Seguretat Ins-

titucional, del servei prestat fins ara?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor afegit que 
aporta l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03824/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28005 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, 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 els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin valor afegit porta la nova Àrea de Seguretat Institucional, respecte el ser-

vei actual?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la iniciativa de crear 
l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03825/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28006 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Ramon Espadaler i Parcerisas, 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, presenta la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– D’on ha sorgit la iniciativa de crear l’Àrea de Seguretat Institucional? Del Cos 

de Mossos d’Esquadra? De la Direcció General de la Policia? Del Departament 
d’Interior? O bé ha estat sol·licitat per algun dels destinataris del servei?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
dels Mossos d’Esquadra que integraran l’Àrea de Seguretat 
Institucional i sobre el procés de selecció
314-03826/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28007 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, 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 els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents del Cos de Mossos d’Esquadra integraran la unitat de l’Àrea de 

Seguretat Institucional? Quin serà el procés de selecció?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels 
membres del servei d’escorta de l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03827/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28008 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, 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 els sigui contestada amb res-
posta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Tindran els membres del servei de l’Àrea de Seguretat Institucional una forma-

ció específica diferenciada de la resta d’escortes? En cas afirmatiu, en quins àmbits?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Àrea de 
Seguretat Institucional estarà subordinada a l’Àrea d’Escortes
314-03828/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28009 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, 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 els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Decret 20/2019, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de la 

Presidència estableix que l’Àrea de Seguretat Institucional depèn orgànicament de la 
Direcció General de la Policia. Aquesta àrea estarà subordinada a l’àrea d’escortes?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
que integraran l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03829/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28010 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, 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 els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants agents integraran l’Àrea de Seguretat Institucional?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte 
pressupostari de la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03830/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28011 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, 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 els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin impacte pressupostari té la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a implantar l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03831/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28012 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, 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 els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– A partir de quan està previst implementar l’Àrea de Seguretat Institucional?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Carles Castillo Rosique, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment pel 
qual l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ven pisos i edificis a la 
Sareb
314-03832/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 28028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– És cert que l’edifici d’habitatges situat al carrer Oleguer Miró 54 de la ciutat 

de Manresa era anteriorment propietat d’ADIGSA i ara és propietat de la SAREB i, 
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si és que si, mitjançant quin procediment l’Agència Catalana d’Habitatge ven o ha 
venut pisos o edificis a la SAREB?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exempció de 
pagament de les taxes per ús de les instal·lacions portuàries a les 
entitats sense ànim de lucre
314-03833/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 28150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Marina Bravo Sobrino, portaveu 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

Al llarg de la costa catalana existeixen clubs i entitats esportives de diverses mo-
dalitat de navegació, com és el cas del Club de Rem de Cambrils i Vent d’Estrop 
Vogadors de Cambrils que desenvolupen la tradicional embarcació del llagut.

Aquestes entitats no tenen ànim de lucre i fomenten l’activitat esportiva de  
rem amb un número important i creixent d’esportistes amb llicència federativa 
i compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cambrils el qual participa en 
aquesta activitat de diferents maneres regulades mitjançant convenis amb els clubs.

L’activitat de rem amb llagut necessita espais de Ports de la Generalitat per a la 
varada de les embarcacions i també espais d’entrenament i competició.

Darrerament s’han efectuat requeriments de deute pendent als clubs i, a l’hora, 
es sol·licita una ampliació de l’espai a disposició.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ports de la Generalitat preveu establir algun tipus d’exempció de pagament 

de taxes per fer ús de les seves instal·lacions a les entitats amb benefici social sense 
ànim de lucre?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat; Marina Bravo Sobrino, portaveu 

adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció del rem 
amb llagut
314-03834/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 28152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Marina Bravo Sobrino, portaveu 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els ar-
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ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Al llarg de la costa catalana existeixen clubs i entitats esportives de diverses mo-
dalitat de navegació, com és el cas del Club de Rem de Cambrils i Vent d’Estrop 
Vogadors de Cambrils que desenvolupen la tradicional embarcació del llagut.

Aquestes entitats no tenen ànim de lucre i fomenten l’activitat esportiva de rem 
amb un número important i creixent d’esportistes amb llicència federativa i compten 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cambrils el qual participa en aquesta activi-
tat de diferents maneres regulades mitjançant convenis amb els clubs.

L’activitat de rem amb llagut necessita espais de Ports de la Generalitat per a la 
varada de les embarcacions i també espais d’entrenament i competició.

Darrerament s’han efectuat requeriments de deute pendent als clubs i, a l’hora, 
es sol·licita una ampliació de l’espai a disposició.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Govern de la Generalitat té previst promocionar una modalitat d’esport tra-

dicional com el rem en llagut? En cas afirmatiu, la Generalitat té la previsió d’ator-
gar ajuts als clubs per tal de facilitar la seva viabilitat econòmica i mantenir així 
aquesta tradició?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat; Marina Bravo Sobrino, portaveu 

adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les decisions, 
mesures i prioritats sobre la conca del Siurana
314-03835/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 28154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Marina Bravo Sobrino, portaveu 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

Catalunya pateix un cert desequilibri entre les demandes d’aigua i la disponibi-
litat real dels recursos hídrics, a causa de la variabilitat climàtica. Això es dona a 
les conques de clima mediterrani i, sobretot, a les conques internes de Catalunya, 
on es concentra més del 90% de la població. Es produeix així, l’alternança de llargs 
períodes de falta de pluges amb episodis d’intenses precipitacions de curta durada, 
que en el futur seran més extrems a causa del canvi climàtic.

Això incrementa la vulnerabilitat en termes de garantia d’aigua, sobretot quan 
no plou on cal o quan se succeeixen anys de sequera. Aquest dèficit es fa més palès 
encara en algunes de les conques més petites de Catalunya, com la de la riera de 
Riudecanyes o la conca del Siurana, que en els anys 2016, 2017 i primer semestre de 
2018 han registrat pluges per sota de la mitjana habitual. Aquest fet ha provocat que 
els embassaments de Siurana i Riudecanyes hagin tingut uns nivells baixos a causa 
de les escasses aportacions d’aigua. Aquesta situació ha generat preocupació al ter-
ritori per garantir l’aigua, un bé estratègic per al benestar i el desenvolupament, però 
igualment important i essencial per garantir la protecció del medi i el bon estat dels 
rius i d’altres masses d’aigua.
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En aquest context, el passat 5 de desembre de 2018, es va convocar l’anomenada 
Taula del Siurana-Riudecanyes com a un espai per a l’anàlisi, el debat i la resolució 
de les problemàtiques de l’aigua que afecten la conca Siurana-Riudecanyes i amb 
l’objectiu de fer compatibles els diferents usos d’aigua, inclosos els cabals ambientals.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines han estat les decisions, mesures i prioritats més rellevants de l’orga-

nisme dependent de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en relació a la Conca del 
Siurana durant els darrers tres anys?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat; Marina Bravo Sobrino, portaveu 

adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a 
crear la Taula del Siurana-Riudecanyes
314-03836/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 28156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Marina Bravo Sobrino, portaveu 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

Catalunya pateix un cert desequilibri entre les demandes d’aigua i la disponibi-
litat real dels recursos hídrics, a causa de la variabilitat climàtica. Això es dona a 
les conques de clima mediterrani i, sobretot, a les conques internes de Catalunya, 
on es concentra més del 90% de la població. Es produeix així, l’alternança de llargs 
períodes de falta de pluges amb episodis d’intenses precipitacions de curta durada, 
que en el futur seran més extrems a causa del canvi climàtic.

Això incrementa la vulnerabilitat en termes de garantia d’aigua, sobretot quan no 
plou on cal o quan se succeeixen anys de sequera. Aquest dèficit es fa més palès encara 
en algunes de les conques més petites de Catalunya, com la de la riera de Riudecanyes 
o la conca del Siurana, que en els anys 2016, 2017 i primer semestre de 2018 han regis-
trat pluges per sota de la mitjana habitual. Aquest fet ha provocat que els embassaments 
de Siurana i Riudecanyes hagin tingut uns nivells baixos a causa de les escasses apor-
tacions d’aigua. Aquesta situació ha generat preocupació al territori per garantir l’aigua, 
un bé estratègic per al benestar i el desenvolupament, però igualment important i essen-
cial per garantir la protecció del medi i el bon estat dels rius i d’altres masses d’aigua.

En aquest context, el passat 5 de desembre de 2018, es va convocar l’anomenada 
Taula del Siurana-Riudecanyes com a un espai per a l’anàlisi, el debat i la resolució 
de les problemàtiques de l’aigua que afecten la conca Siurana-Riudecanyes i amb 
l’objectiu de fer compatibles els diferents usos d’aigua, inclosos els cabals ambientals.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Tenint en compte que ja existeix un organisme dependent de l’Agència Cata-

lana de l’Aigua (ACA) en relació a la Conca del Siurana, quins han estat els motius 
que han motivat la creació de la Taula del Siurana-Riudecanyes?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat; Marina Bravo Sobrino, portaveu 

adjunta, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició de la 
Taula del Siurana-Riudecanyes
314-03837/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 28159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Marina Bravo Sobrino, portaveu 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

Catalunya pateix un cert desequilibri entre les demandes d’aigua i la disponibi-
litat real dels recursos hídrics, a causa de la variabilitat climàtica. Això es dona a 
les conques de clima mediterrani i, sobretot, a les conques internes de Catalunya, 
on es concentra més del 90% de la població. Es produeix així, l’alternança de llargs 
períodes de falta de pluges amb episodis d’intenses precipitacions de curta durada, 
que en el futur seran més extrems a causa del canvi climàtic.

Això incrementa la vulnerabilitat en termes de garantia d’aigua, sobretot quan no 
plou on cal o quan se succeeixen anys de sequera. Aquest dèficit es fa més palès en-
cara en algunes de les conques més petites de Catalunya, com la de la riera de Riude-
canyes o la conca del Siurana, que en els anys 2016, 2017 i primer semestre de 2018 
han registrat pluges per sota de la mitjana habitual. Aquest fet ha provocat que els 
embassaments de Siurana i Riudecanyes hagin tingut uns nivells baixos a causa de les 
escasses aportacions d’aigua. Aquesta situació ha generat preocupació al territori per 
garantir l’aigua, un bé estratègic per al benestar i el desenvolupament, però igualment 
important i essencial per garantir la protecció del medi i el bon estat dels rius i d’al-
tres masses d’aigua.

En aquest context, el passat 5 de desembre de 2018, es va convocar l’anomenada 
Taula del Siurana-Riudecanyes com a un espai per a l’anàlisi, el debat i la resolució 
de les problemàtiques de l’aigua que afecten la conca Siurana-Riudecanyes i amb 
l’objectiu de fer compatibles els diferents usos d’aigua, inclosos els cabals ambientals.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la composició que conforma la Taula del Siurana-Riudecanyes? 

Quines entitats i representants han integrat aquesta Taula en la sessió celebrada el 
dia 5 de desembre de 2018? Quina és la previsió per a properes sessions de la Taula?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat; Marina Bravo Sobrino, portaveu 

adjunta, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes i les 
propostes debatuts en la reunió de la Taula del Siurana-Riudecanyes 
del 5 de desembre de 2018
314-03838/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 28161 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Marina Bravo Sobrino, portaveu 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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.

Catalunya pateix un cert desequilibri entre les demandes d’aigua i la disponibi-
litat real dels recursos hídrics, a causa de la variabilitat climàtica. Això es dona a 
les conques de clima mediterrani i, sobretot, a les conques internes de Catalunya, 
on es concentra més del 90% de la població. Es produeix així, l’alternança de llargs 
períodes de falta de pluges amb episodis d’intenses precipitacions de curta durada, 
que en el futur seran més extrems a causa del canvi climàtic.

Això incrementa la vulnerabilitat en termes de garantia d’aigua, sobretot quan no 
plou on cal o quan se succeeixen anys de sequera. Aquest dèficit es fa més palès encara 
en algunes de les conques més petites de Catalunya, com la de la riera de Riudecanyes 
o la conca del Siurana, que en els anys 2016, 2017 i primer semestre de 2018 han regis-
trat pluges per sota de la mitjana habitual. Aquest fet ha provocat que els embassaments 
de Siurana i Riudecanyes hagin tingut uns nivells baixos a causa de les escasses aporta-
cions d’aigua. Aquesta situació ha generat preocupació al territori per garantir l’aigua, 
un bé estratègic per al benestar i el desenvolupament, però igualment important i essen-
cial per garantir la protecció del medi i el bon estat dels rius i d’altres masses d’aigua.

En aquest context, el passat 5 de desembre de 2018, es va convocar l’anomenada 
Taula del Siurana-Riudecanyes com a un espai per a l’anàlisi, el debat i la resolució 
de les problemàtiques de l’aigua que afecten la conca Siurana-Riudecanyes i amb 
l’objectiu de fer compatibles els diferents usos d’aigua, inclosos els cabals ambientals.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines problemàtiques es van debatre a la sessió celebrada el dia 5 de desem-

bre de 2018 de la Taula del Siurana-Riudecanyes en relació als diferents usos de 
l’aigua i quines propostes es van posar a debat per solucionar aquesta problemàtica?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat; Marina Bravo Sobrino, portaveu 

adjunta, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició i les 
funcions de la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció i Lluita 
contra la Malaltia de la Pesta Porcina Africana
314-03839/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 28163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Javier Rivas Escamilla, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 
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163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que 
les sea contestada con respuesta escrita.

Los crecientes brotes de peste porcina africana (PPA) detectados en el continente 
europeo implican un severo riesgo de afectación a nuestra cabaña porcina.

La peste porcina africana (PPA) no es zoonótica, por lo que no afecta a la salud 
humana, pero sí puede afectar de manera negativa a nuestra pujante industria por-
cina y a su economía.

No existe actualmente ni vacuna ni tratamiento que consiga vencer la enferme-
dad, derivando en caso de detección positiva en el sacrificio completo de la cabaña 
como único método de lucha contra la propagación, provocando la pérdida de la ca-
baña completa y un candado sanitario a la movilidad de los productos incluso tiem-
po después de haberse exterminado el foco, con las negativas consecuencias empre-
sariales que supone la pérdida de confianza y de mercados.

Por todo ello, la prevención es la única arma disponible y se debe aplicar sin de-
mora y con eficacia, tanto para los tránsitos comerciales convencionales de anima-
les como para la fauna salvaje que también puede ser trasmisora de la enfermedad.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿En relación a la Comisión Interdepartamental para la prevención y la lucha 

contra la enfermedad de la PPA, qué Departamentos de la Generalitat de Cataluña 
forman de esta Comisión y con qué funciones y competencias?

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2019 
Francisco Javier Domínguez Serrano, Javier Rivas Escamilla, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions 
de la reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció 
i Lluita contra la Malaltia de la Pesta Porcina Africana del 15 de 
novembre de 2018
314-03840/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 28169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Javier Rivas Escamilla, diputado 

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.

Los crecientes brotes de peste porcina africana (PPA) detectados en el continente 
europeo implican un severo riesgo de afectación a nuestra cabaña porcina.

La peste porcina africana (PPA) no es zoonótica, por lo que no afecta a la salud 
humana, pero sí puede afectar de manera negativa a nuestra pujante industria por-
cina y a su economía.

No existe actualmente ni vacuna ni tratamiento que consiga vencer la enferme-
dad, derivando en caso de detección positiva en el sacrificio completo de la cabaña 
como único método de lucha contra la propagación, provocando la pérdida de la 
cabaña completa y un candado sanitario a la movilidad de los productos incluso ti-
empo después de haberse exterminado el foco, con las negativas consecuencias em-
presariales que supone la pérdida de confianza y de mercados.

Por todo ello, la prevención es la única arma disponible y se debe aplicar sin de-
mora y con eficacia, tanto para los tránsitos comerciales convencionales de animales 
como para la fauna salvaje que también puede ser trasmisora de la enfermedad.
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Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles fueron las conclusiones de la sesión de la Comisión Interdepartamen-

tal celebrada el pasado día 15 de noviembre de 2018 en relación a las necesidades de 
actuación de cada uno de los Departamentos implicados?

Palacio del Parlamento, 17 de enero de 2019 
Francisco Javier Domínguez Serrano, Javier Rivas Escamilla, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte econòmic 
de la pesta porcina africana
314-03841/12

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB 

UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 28171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Javier Rivas Escamilla, diputado 

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.

Los crecientes brotes de peste porcina africana (PPA) detectados en el continente 
europeo implican un severo riesgo de afectación a nuestra cabaña porcina.

La peste porcina africana (PPA) no es zoonótica, por lo que no afecta a la salud 
humana, pero sí puede afectar de manera negativa a nuestra pujante industria por-
cina y a su economía.

No existe actualmente ni vacuna ni tratamiento que consiga vencer la enferme-
dad, derivando en caso de detección positiva en el sacrificio completo de la cabaña 
como único método de lucha contra la propagación, provocando la pérdida de la ca-
baña completa y un candado sanitario a la movilidad de los productos incluso tiem-
po después de haberse exterminado el foco, con las negativas consecuencias empre-
sariales que supone la pérdida de confianza y de mercados.

Por todo ello, la prevención es la única arma disponible y se debe aplicar sin de-
mora y con eficacia, tanto para los tránsitos comerciales convencionales de anima-
les como para la fauna salvaje que también puede ser trasmisora de la enfermedad.

Interesa saber a estos diputados y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál ha sido el impacto económico en el sector porcino a causa de la PPA en 

los últimos dos años?

Palacio del Parlamento, 17 de enero de 2019 
Francisco Javier Domínguez Serrano, Javier Rivas Escamilla, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives per a 
assolir que la diada de Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat
314-03842/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 28179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Par-
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lamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

En relación a la propuesta de resolución 534/XI, aprobada el día 15 de marzo 
de 2017, por la cual se instaba al Parlament de Cataluña a conseguir el objetivo de 
declarar la fiesta de Sant Jordi como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 
marco de la UNESCO.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Se han llevado a cabo iniciativas al respecto por parte del Govern de la Gene-

ralitat para conseguir tal objetivo? ¿Se han realizado gestiones con el Gobierno de 
España para promocionar esta candidatura en el marco de la UNESCO?

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions 
d’habitatges particulars a Sitges (Garraf)
314-03843/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 28182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cúal es el número de ocupaciones ilegales producidas en domicilios particu-

lares en Sitges (Garraf) en los últimos cinco años? Se solicita la información des-
glosada por año.

Palacio del Parlamento, 30 de enero de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions 
d’habitatges particulars a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-03844/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 28183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cúal es el número de ocupaciones ilegales producidas en domicilios particu-

lares en Vilanova i la Geltrú (Garraf) en los últimos cinco años? Se solicita la infor-
mación desglosada por año.

Palacio del Parlamento, 30 de enero de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions 
d’habitatges particulars a Sant Pere de Ribes (Garraf)
314-03845/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 28184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cúal es el número de ocupaciones ilegales producidas en domicilios particu-

lares en Sant Pere de Ribes (Garraf) en los últimos cinco años? Se solicita la infor-
mación desglosada por año.

Palacio del Parlamento, 30 de enero de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions 
d’habitatges particulars a Cubelles (Garraf)
314-03846/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 28185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cúal es el número de ocupaciones ilegales producidas en domicilios parti-

culares en Cubelles (Garraf) en los últimos cinco años? Se solicita la información 
desglosada por año.

Palacio del Parlamento, 30 de enero de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions 
d’habitatges particulars a Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès)
314-03847/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 28186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cúal es el número de ocupaciones ilegales producidas en domicilios particu-

lares en Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès) en los últimos cinco años? Se solicita la 
información desglosada por año.

Palacio del Parlamento, 30 de enero de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions 
d’habitatges particulars a Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
314-03848/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 28187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cúal es el número de ocupaciones ilegales producidas en domicilios particu-

lares en Castellet i la Gornal (Alt Penedès) en los últimos cinco años? Se solicita la 
información desglosada por año.

Palacio del Parlamento, 30 de enero de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions 
d’habitatges particulars a Olivella (Garraf)
314-03849/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 28188 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cúal es el número de ocupaciones ilegales producidas en domicilios particu-

lares en Olivella (Garraf) en los últimos cinco años? Se solicita la información des-
glosada por año.

Palacio del Parlamento, 30 de enero de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Sitges (Garraf)
314-03850/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 28189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cúal es el número de robos denunciados en Sitges (incluidos los núcleos de 

Garraf y les Botigues de Sitges) producidos en domicilios particulares en los últi-
mos cinco años? Se solicita la información desglosada por año.

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Olivella (Garraf)
314-03851/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 28190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cúal es el número de robos denunciados en Olivella (Garraf) producidos en 

domicilios particulares en los últimos cinco años? Se solicita la información des-
glosada por año.

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Castelldefels (Baix Llobregat)
314-03852/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 28191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cúal es el número de robos denunciados en Casteldefells (Baix Llobregat) 

producidos en domicilios particulares en los últimos cinco años? Se solicita la in-
formación desglosada por año.

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-03853/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 28192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cúal es el número de robos denunciados en Vilanova i la Geltrú (Garraf) pro-

ducidos en domicilios particulares en los últimos cinco años? Se solicita la informa-
ción desglosada por año.

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Sant Pere de Ribes (Garraf)
314-03854/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 28193 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cúal es el número de robos denunciados en Sant Pere de Ribes (Garraf) pro-

ducidos en domicilios particulares en los últimos cinco años? Se solicita la informa-
ción desglosada por año.

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Cubelles (Garraf)
314-03855/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 28194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cúal es el número de robos denunciados en Cubelles (Garraf) producidos en 

domicilios particulares en los últimos cinco años? Se solicita la información des-
glosada por año.

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-03856/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 28195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cúal es el número de robos denunciados en Vilanova i la Geltrú (Garraf) pro-

ducidos en domicilios particulares en los últimos cinco años? Se solicita la informa-
ción desglosada por año.

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès)
314-03857/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 28196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cúal es el número de robos denunciados en Olesa de Bonesvalls (Alt Pene-

dès) producidos en domicilios particulares en los últimos cinco años? Se solicita la 
información desglosada por año.

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
314-03858/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 28197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cúal es el número de robos denunciados en Castellet i la Gornal (Alt Pene-

dès) producidos en domicilios particulares en los últimos cinco años? Se solicita la 
información desglosada por año.

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Canyelles (Garraf)
314-03859/12

FORMULACIÓ: MANUEL RODRÍGUEZ DE L’HOTELLERIE DE FALLOIS, DEL GP CS

Reg. 28198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de 

Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
–¿Cúal es el número de robos denunciados en Canyelles (Garraf) producidos en 

domicilios particulares en los últimos cinco años? Se solicita la información des-
glosada por año.

Palacio del Parlamento, 1 de febrero de 2019 
Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els casos 
d’assetjament escolar a fills de guàrdies civils
314-03860/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 28280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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.

El 27 de enero de 2019 se publicó en Vozpópuli la noticia titulada «Los hijos de 
guardias civiles en Cataluña, obligados a cambiar de colegio por el acoso separa-
tista». Según esta noticia, muchos guardias civiles cambian a sus hijos de colegio e 
incluso de Comunidad Autónoma ante el acoso que reciben en los centros escolares. 
Además, se afirma que «no son pocos los menores de los agentes de guardias civiles 
que han tenido que recibir o reciben ayuda psicológica para poder afrontar el duro 
día al que se enfrentan en Cataluña» y añade que «el equipo de psicólogos ha aten-
dido a más de una decena tras el acoso y señalamiento».

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos casos de acoso a hijos de guardias civiles tienen registrados? ¿Qué 

medidas se han tomado para proteger a estos menores? En caso de que la informa-
ción ofrecida por este medio no sea cierta, ¿han pedido ya su rectificación?

Palacio del Parlamento, 30 de enero de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assetjament a les 
famílies que han demanat un ensenyament bilingüe per als fills
314-03861/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 28282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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.

En enero de 2019 hubo seis nuevos autos que, una vez más, daban la razón a 
aquellas familias que piden para sus hijos una enseñanza bilingüe pero, en esta oca-
sión, con la novedad que los centros educativos han de preservar la identidad e in-
timidad de las familias para evitar las situaciones de acoso como el sufrido por los 
anteriores demandantes promovido, sobre todo, por asociaciones como Som escola.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué se permitió el acoso en las anteriores ocasiones? ¿Qué medidas se han 

tomado para ayudar y proteger a esos menores? ¿Qué medidas van a tomar para evi-
tar que esas vergonzosas situaciones no se vuelvan a repetir?

Palacio del Parlamento, 30 de enero de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els casos de reincidència de condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que duien braçalets GPS de control
	311-00169/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació entre el jutjat i els Mossos d’Esquadra per a garantir el funcionament del control dels condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere amb braçalets GPS
	311-00170/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes de control dels condemnats per delictes d’agressió sexual o violència de gènere que duen braçalets GPS
	311-00171/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aprovació de les normes de règim interior del Centre Penitenciari Brians 1
	311-00186/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de coordinació entre els jutjats i els Mossos d’Esquadra per a garantir el funcionament del braçalet GPS que duen els condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere
	311-00208/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes relatius al control dels condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere
	311-00209/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de casos de reincidència de condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere que duien un braçalet GPS el 2016 i el 2017
	311-00210/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la reincidència dels condemnats per delictes d’agressió sexual i violència de gènere que duien un braçalet GPS el 2016 i el 2017
	311-00211/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a desbloquejar la situació de col·lapse dels jutjats de primera instància de província
	311-00224/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballadors de l’àmbit penitenciari que estan en règim d’interinitat
	311-00276/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballadors de l’àmbit penitenciari de més de cinquanta anys
	311-00277/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’inici dels tràmits amb l’Ajuntament de Barcelona per a construir el centre obert de la Zona Franca, de Barcelona
	311-00280/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi per a definir els usos d’un nou centre per a dones i preventius a la Zona Franca, de Barcelona
	311-00281/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els tràmits fets amb el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per a instal·lar sistemes de videoconferència per a facilitar el treball dels advocats amb els presos preventius
	311-00282/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de trasllats d’interns a presons catalanes del 2015 ençà
	311-00288/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes del 2015 ençà
	311-00289/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes que s’han autoritzat del 2015 ençà
	311-00290/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds de trasllat d’interns a presons catalanes pendents de proveir del 2017 ençà
	311-00291/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a resoldre l’augment de casos pendents de tramitació als jutjats de Girona
	311-00341/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació de la nova oficina judicial als jutjats de Girona
	311-00342/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes pel Departament de Justícia per a agilitar els casos de violència de gènere pendents de tramitació als jutjats a Girona
	311-00343/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol d’actuació per a garantir la seguretat dels lletrats de l’Administració de justícia en les entrades i els escorcolls en domicilis particulars o altres immobles
	311-00349/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir la seguretat dels lletrats de l’Administració de justícia en les entrades i els escorcolls en domicilis particulars o altres immobles
	311-00350/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol antisuïcidi al Centre Penitenciari Brians 1
	311-00401/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la investigació del suïcidi d’un intern al Centre Penitenciari Brians 1
	311-00402/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les obres a la coberta del Centre Penitenciari Brians 1
	311-00804/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de les internes del Centre Penitenciari Brians 1
	311-00805/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els canvis en la gestió del Centre Penitenciari Brians 1
	311-00806/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar actes violents contra els servidors públics de la justícia
	311-00807/12
	Substanciació


	1.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions del desenvolupament dels programes i les actuacions subvencionats que ha fet el Departament d’Ensenyament en el període 2015-2017
	314-02631/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del director i gerent de l’Institut Ramon Llull durant el viatge a Washington per l’Smithsonian Folklife Festival
	314-02705/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals s’ha posposat l’entrada en funcionament de la T-Mobilitat
	314-02719/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferenciació entre catalans i espanyols nascuts a Catalunya
	314-02735/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la consellera de Cultura manté la diferenciació entre catalans i espanyols nascuts a Catalunya
	314-02736/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferenciació que la consellera de Cultura va fer entre catalans i espanyols nascuts a Catalunya
	314-02737/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si comparteix la diferenciació que la consellera de Cultura va fer entre catalans i espanyols nascuts a Catalunya
	314-02738/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles del parc mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
	314-02739/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vida útil dels vehicles del parc mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
	314-02740/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’antiguitat mitjana dels vehicles del parc mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
	314-02741/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista per a vehicles del parc mòbil del Cos de Bombers de la Generalitat
	314-02742/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de membres del Cos de Bombers de la Generalitat i el nombre d’hores que treballen segons contracte
	314-02743/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores extres que fan els membres del Cos de Bombers de la Generalitat i llur retribució
	314-02744/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República» amb el primer paràgraf de l’article 4 de la Llei 18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional
	314-02745/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.a de la Llei 18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional
	314-02746/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.c de la Llei 18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional
	314-02747/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.d de la Llei 18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional
	314-02748/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat del vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República» amb l’article 4.l de la Llei 18/2000, per la qual es regula la publicitat institucional
	314-02749/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha consultat la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional amb relació a la campanya institucional, l’elaboració o la difusió del vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República»
	314-02750/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de la campanya institucional de presentació del Consell per la República en què s’emmarca el vídeo titulat «De l’1-O al Consell per la República»
	314-02751/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de mitjans de comunicació o xarxes socials en què s’ha inserit publicitat de la campanya institucional de presentació del Consell per la República en què s’emmarca el vídeo titulat «De l’1-O al Co
	314-02752/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de l’acte de presentació del Consell per la República celebrat al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat el 29 d’octubre de 2018
	314-02753/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la trajectòria de la Kompanyia Lliure
	314-02767/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desaparició de la Kompanyia Lliure després de la dimissió de Lluís Pascual com a director del Teatre Lliure
	314-02768/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions previstes per tal que la Kompanyia Lliure reprengui l’activitat
	314-02769/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’èxit de la posada en escena de l’obra Àngels a Amèrica mereix la continuïtat de la Kompanyia Lliure
	314-02770/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el redactor de les instruccions 4/2018 i 5/2018, sobre la regulació de l’ús dels dispositius conductors d’energia per part dels Mossos d’Esquadra
	314-02834/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van tenir en compte les conclusions de l’Informe del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques a l’hora de redactar les instruccions sobre la regulació de l’ús dels di
	314-02835/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les contradiccions entre l’Informe del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques i les instruccions sobre la regulació de l’ús dels dispositius conductors d’energia
	314-02836/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si cap òrgan independent ha avaluat els efectes dels dispositius conductors d’energia
	314-02837/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement per part de la Universitat de Barcelona del possible boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
	314-02887/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a evitar el boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
	314-02889/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el boicot al Congrés sobre el XXè Aniversari de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa a la Universitat de Barcelona
	314-02891/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes i projectes del pressupost del Departament de Cultura afectats per l’ordre de 5 d’octubre de 2018 de suspensió de les despeses previstes no contractades amb anterioritat
	314-02933/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i el lloc en què es va registrar el banc d’ADN del Programa d’identificació genètica de desapareguts de la Generalitat
	314-02949/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la Generalitat no parla de «desaparició forçada o involuntària» com a dret de les famílies dins el marc legal de la Llei de fosses del 2009 i els reglaments associats
	314-02950/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del cens de persones desaparegudes durant la Guerra Civil al cens del Grup de Treball sobre Desaparicions Forçades o Involuntàries de les Nacions Unides
	314-02951/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència d’un jutge en les exhumacions dels morts de la Guerra Civil i la dictadura franquista i el garantiment documental de les accions que s’hi fan
	314-02952/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer pública la identificació dels desapareguts del 1936 al 1977
	314-02953/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar actes violents contra els servidors públics de la justícia
	314-02984/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les internes del Centre Penitenciari Brians 1
	314-02985/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres a la coberta del Centre Penitenciari Brians 1
	314-02986/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en la gestió del Centre Penitenciari Brians 1
	314-02988/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de criteris de retroactivitat quan un infant sense referents familiars aconsegueix regular el permís de residència
	314-02994/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Observatori Català de la Joventut no ha fet cap enquesta de participació i política dels joves del 2011 ençà
	314-02999/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Observatori Català de la Joventut no ha fet l’informe sobre l’estat de la joventut corresponent al 2017
	314-03000/12
	Resposta del Govern



	2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.25. Preguntes al Govern
	2.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions del ple de l’Observatori Català de la Justícia el 2017
	311-00045/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de reunions de la comissió permanent de l’Observatori Català de la Justícia el 2017
	311-00046/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les comissions o els grups de treball creats per a elaborar propostes d’actuació en l’àmbit judicial el 2017
	311-00047/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fase d’elaboració del Llibre blanc de l’Administració de justícia a Catalunya
	311-00048/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació del Servei de Mediació Intraorganitzacional en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i els expedients que ha tramitat
	311-00049/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el ple de l’Observatori Català de la Justícia ha elaborat cap informe de treball el 2017
	311-00050/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el trasllat de presos i treballadors del Centre Penitenciari La Model a la resta de centres penitenciaris
	311-00073/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’expedients pendents de tramitar a cada jutjat
	311-00278/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la ràtio de personal per expedients tramitats a cada jutjat
	311-00279/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei de transport per als treballadors de la presó Model que s’han de traslladar a altres centres penitenciaris
	311-00283/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la licitació del servei de transport de Barcelona als centres penitenciaris Brians 1 i 2 i Quatre Camins
	311-00284/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del Pacte del Grup de Treball del Personal Penitenciari Dependent de la Mesa Sectorial del Personal de l’Administració i Tècnic, relatiu a les condicions a aplicar en els trasllats de
	311-00286/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions fetes amb relació al transport al Centre Penitenciari Puig de les Basses
	311-00287/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de denúncies per abusos sexuals a menors registrades en el període 2012-2017
	311-00357/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de denúncies per abusos sexuals a menors registrades el 2018
	311-00358/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sentències condemnatòries per abusos sexuals a menors dictades del 2010 ençà
	311-00359/12
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els indicis d’ús o difusió irregular de dades personals de reclusos dels centres penitenciaris de Lledoners, Mas d’Enric o Puig de les Basses que justifiquin l’inici actuacions pels serveis d’inspe
	311-00593/12
	Retirada


	2.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de les internes del Centre Penitenciari Brians 1
	314-02987/12
	Retirada



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.05. Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
	310-00100/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el protocol de les violències sexuals en els espais de lleure
	310-00101/12
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la commemoració de la mort fa deu anys de l’occitanista Robèrt Lafont
	310-00102/12
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema de protecció de la infància i l’adolescència
	310-00103/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els projectes lingüístics dels centres educatius
	310-00104/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis de seguretat dels alts càrrecs de la Generalitat
	310-00105/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en els desnonaments
	310-00106/12
	Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els centres especials de treball
	310-00107/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les explicacions a l’exterior sobre el judici a l’independentisme
	310-00108/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva estratègia en matèria d’habitatge
	310-00109/12
	Anunci: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00056/12
	Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00057/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00058/12
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’actualitat política
	317-00059/12
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00060/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00061/12
	Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP


	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar l’arribada de la pesta porcina africana
	311-00895/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’ajudes compensatòries per les afectacions de la pesta porcina africana
	311-00896/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control de la fauna salvatge per a evitar la transmissió de la pesta porcina africana
	311-00897/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar la transmissió de la pesta porcina africana per la superpoblació de senglars
	311-00898/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la partida pressupostària destinada a la prevenció i les compensacions per la pesta porcina africana
	311-00899/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol que aplicaran els agents rurals per a prevenir la transmissió de la pesta porcina africana
	311-00900/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les afirmacions del Projecte educatiu de centre de la Zona Escolar Rural Ponent
	311-00902/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el Departament d’Educació considera que les persones que han vingut a viure a Catalunya són colons
	311-00903/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per la inspecció educativa davant les afirmacions del Projecte educatiu de centre de la Zona Escolar Rural Ponent
	311-00904/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades pel Departament d’Educació davant les afirmacions del Projecte educatiu de centre de la Zona Escolar Rural Ponent
	311-00905/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per a la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
	311-00906/12
	Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els problemes de l’actual model de seguretat que fan aconsellable la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
	311-00907/12
	Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els objectius de la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
	311-00908/12
	Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les diferències entre el servei d’escorta de l’Àrea de Seguretat Institucional i l’anterior
	311-00909/12
	Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el valor afegit que aporta l’Àrea de Seguretat Institucional
	311-00910/12
	Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la iniciativa de crear l’Àrea de Seguretat Institucional
	311-00911/12
	Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra que integraran l’Àrea de Seguretat Institucional i sobre el procés de selecció
	311-00912/12
	Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la formació dels membres del servei d’escorta de l’Àrea de Seguretat Institucional
	311-00913/12
	Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l’Àrea de Seguretat Institucional estarà subordinada a l’Àrea d’Escortes
	311-00914/12
	Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agents que integraran l’Àrea de Seguretat Institucional
	311-00915/12
	Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte pressupostari de la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
	311-00916/12
	Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data prevista per a implantar l’Àrea de Seguretat Institucional
	311-00917/12
	Anunci: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els casos d’assetjament escolar a fills de guàrdies civils
	311-00928/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assetjament a les famílies que han demanat un ensenyament bilingüe per als fills
	311-00929/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afirmacions del Projecte educatiu de centre de la Zona Escolar Rural Ponent
	314-03774/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació considera que les persones que han vingut a viure a Catalunya són colons
	314-03775/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per la inspecció educativa davant les afirmacions del Projecte educatiu de centre de la Zona Escolar Rural Ponent
	314-03776/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel Departament d’Educació davant les afirmacions del Projecte educatiu de centre de la Zona Escolar Rural Ponent
	314-03777/12
	Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de vacunació antigripal en la campanya 2018-2019
	314-03778/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de professionals de la salut que s’han vacunat contra la grip en la campanya 2018-2019
	314-03779/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a fomentar la vacunació antigripal el 2018
	314-03780/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a disminuir el percentatge d’afectats per la grip que no estan vacunats
	314-03781/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és habitual la col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i empreses com Desokupa per a fer desallotjaments
	314-03782/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació de l’actuació dels Mossos d’Esquadra en el desallotjament d’un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de Barcelona, el 15 de gener de 2019
	314-03783/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del desallotjament d’un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de Barcelona, el 15 de gener de 2019
	314-03784/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals es va desallotjar un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de Barcelona, si els Mossos d’Esquadra havien denunciat judicialment l’ocupació dos dies abans
	314-03785/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els Mossos d’Esquadra acostumen a fer desallotjaments sense ordre judicial
	314-03786/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l’empresa Desokupa en l’operació policial de desallotjament d’un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de Barcelona, el 15 de gener de 2019
	314-03787/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de l’expedient informatiu obert per a esbrinar la gestió de fons públics d’un ex-director general de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-03788/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adjudicacions signades per un ex-director general de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-03789/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adjudicacions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència a la Fundació Acció Social Infància i a Plataforma Educativa
	314-03790/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir el compliment de l’article 7 de la Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, amb relació a un ex-director gener
	314-03791/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en les investigacions d’altres ens amb relació a unes adjudicacions signades per un ex-director general de la Direcció General d’Atenció a la Infà
	314-03792/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a evitar irregularitats en el lloguer de pisos tutelats per a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-03793/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció de criteris de càlcul no previstos en les bases de les adjudicacions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-03794/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones encarregades de supervisar les adjudicacions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-03795/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supervisió de les despeses de personal dels centres concertats de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-03796/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els establiments que presumptament fan servir el dret d’admissió per a encobrir casos de racisme o xenofòbia
	314-03797/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els paràmetres en què s’empara el dret d’admissió dels establiments
	314-03798/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una investigació als serveis de seguretat de la discoteca Waka, de Sabadell (Vallès Occidental), per a determinar si van vetar l’entrada a dos joves per motius racistes o xenòfobs el 26 de gener
	314-03799/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb les empreses de seguretat privada per a prevenir casos en què la reserva del dret d’admissió encobreixi discriminació
	314-03800/12
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats subvencionades per haver promogut el coneixement i l’ús de l’occità del 2016 al 2018
	314-03801/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració econòmica amb entitats que fomenten l’occità però que no han estat subvencionades
	314-03802/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica destinada al Consell General d’Aran en matèria de política lingüística de l’aranès
	314-03803/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que destina al foment, la normalització i la protecció de l’aranès
	314-03804/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica que ha destinat a l’Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana del 2015 al 2018
	314-03805/12
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es va aprovar l’augment de producció de l’escorxador de Santa Eugènia de Berga (Osona)
	314-03806/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que s’aplicaran per a protegir la població de Santa Eugènia de Berga (Osona) dels efectes nocius dels gavians
	314-03807/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es va aprovar l’augment de producció de l’escorxador de Santa Eugènia de Berga (Osona) sense avaluar-ne els efectes
	314-03808/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el permís que té l’escorxador de Santa Eugènia de Berga (Osona) per a utilitzar l’aigua dels pous
	314-03809/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a garantir la potabilitat de l’aigua subterrània dels pobles
	314-03810/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la normativa de control de la contaminació atmosfèrica a tot el territori
	314-03811/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té en compte que hi ha empreses de fora de l’àmbit urbà de Barcelona que provoquen grans emissions de contaminació
	314-03812/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de l’aqüífer dels pous que abasteixen Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
	314-03813/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc on fa els abocaments Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
	314-03814/12
	Formulació: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de seguretat que es van activar en l’accident químic que va tenir lloc a Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
	314-03815/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de seguretat laboral que s’han fet els darrers sis anys a Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
	314-03816/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació impartida als treballadors de Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona) sobre la manipulació de productes químics
	314-03817/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van haver d’atendre veïns de Santa Eugènia de Berga (Osona) per la fuita tòxica a l’empresa Le Porc Gourmet
	314-03818/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis informatius de la variant de la carretera B-500 al pas per Sant Fost de Campsentelles
	314-03819/12
	Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
	314-03820/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes de l’actual model de seguretat que fan aconsellable la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
	314-03821/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
	314-03822/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències entre el servei d’escorta de l’Àrea de Seguretat Institucional i l’anterior
	314-03823/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor afegit que aporta l’Àrea de Seguretat Institucional
	314-03824/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la iniciativa de crear l’Àrea de Seguretat Institucional
	314-03825/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra que integraran l’Àrea de Seguretat Institucional i sobre el procés de selecció
	314-03826/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels membres del servei d’escorta de l’Àrea de Seguretat Institucional
	314-03827/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Àrea de Seguretat Institucional estarà subordinada a l’Àrea d’Escortes
	314-03828/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents que integraran l’Àrea de Seguretat Institucional
	314-03829/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte pressupostari de la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
	314-03830/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a implantar l’Àrea de Seguretat Institucional
	314-03831/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment pel qual l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ven pisos i edificis a la Sareb
	314-03832/12
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exempció de pagament de les taxes per ús de les instal·lacions portuàries a les entitats sense ànim de lucre
	314-03833/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció del rem amb llagut
	314-03834/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les decisions, mesures i prioritats sobre la conca del Siurana
	314-03835/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a crear la Taula del Siurana-Riudecanyes
	314-03836/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició de la Taula del Siurana-Riudecanyes
	314-03837/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes i les propostes debatuts en la reunió de la Taula del Siurana-Riudecanyes del 5 de desembre de 2018
	314-03838/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició i les funcions de la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció i Lluita contra la Malaltia de la Pesta Porcina Africana
	314-03839/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de la reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció i Lluita contra la Malaltia de la Pesta Porcina Africana del 15 de novembre de 2018
	314-03840/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte econòmic de la pesta porcina africana
	314-03841/12
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives per a assolir que la diada de Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat
	314-03842/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges particulars a Sitges (Garraf)
	314-03843/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges particulars a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	314-03844/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges particulars a Sant Pere de Ribes (Garraf)
	314-03845/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges particulars a Cubelles (Garraf)
	314-03846/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges particulars a Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès)
	314-03847/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges particulars a Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
	314-03848/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges particulars a Olivella (Garraf)
	314-03849/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particulars denunciats a Sitges (Garraf)
	314-03850/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particulars denunciats a Olivella (Garraf)
	314-03851/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particulars denunciats a Castelldefels (Baix Llobregat)
	314-03852/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particulars denunciats a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	314-03853/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particulars denunciats a Sant Pere de Ribes (Garraf)
	314-03854/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particulars denunciats a Cubelles (Garraf)
	314-03855/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particulars denunciats a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	314-03856/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particulars denunciats a Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès)
	314-03857/12
	Formulació: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs
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