
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a promoure pràc-
tiques sanitàries o teràpies psicològiques respectuoses amb l’orientació sexual i la 
identitat o l’expressió de gènere
314-00220/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura del centre de dia de la 
residència pública Ramon Berenguer, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
314-00680/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació del projecte de cons-
trucció de la unitat d’atenció comunitària integral del malalt mental al Parc Sanitari 
Pere Virgili, de Barcelona
314-02650/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a l’inici i finalització 
d’obres i la posada en funcionament de la unitat d’atenció comunitària integral del 
malalt mental al Parc Sanitari Pere Virgili, de Barcelona
314-02651/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació del projecte 
d’ampliació i remodelació del CAP Barceloneta, de Barcelona
314-02652/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a la finalització 
d’obres i la posada en funcionament de l’ampliació i remodelació del CAP Barce-
loneta, de Barcelona
314-02653/12
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació del projecte 
de construcció d’un nou Hospital Clínic
314-02654/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a l’inici i la finalitza-
ció d’obres i la posada en funcionament d’un nou Hospital Clínic
314-02655/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació del projecte 
de construcció del CAP Carreras i Candi i del CAP Parc i Llacuna, de Barcelona
314-02656/12
Resposta del Govern 19
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a la finalització 
d’obres i la posada en funcionament del CAP Carreras i Candi i del CAP Parc i Lla-
cuna, de Barcelona
314-02657/12
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’acord per a 
l’adquisició de vehicles de baixes emissions
314-02754/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de bonificacions i in-
centius fiscals per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions
314-02755/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe 21/2018 
de la Sindicatura de Comptes amb relació als complements salarials
314-02777/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe 21/2018 
de la Sindicatura de Comptes amb relació a la revisió dels convenis
314-02778/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de l’informe 21/2018 
de la Sindicatura de Comptes amb relació als mandats
314-02779/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar un protocol 
sanitari per a atendre els menors migrants desemparats
314-02784/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per les au-
toritats educatives davant la detecció d’un brot de sarna a Badalona (Barcelonès)
314-02789/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes sords el curs 
2018-2019
314-02817/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes sords que 
estudien en modalitat bilingüe en l’educació postobligatòria
314-02818/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres escolars 
existents amb educació bilingüe
314-02819/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació d’hores d’intèrpret 
de llengua de signes per als alumnes sords que estudien en modalitat bilingüe en 
l’educació postobligatòria
314-02820/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades a les es-
coles i als instituts per a pal·liar els efectes de les conductes abusives i addictives 
en l’àmbit de les noves tecnologies
314-02830/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís de no tancar cap 
més escola a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
314-02838/12
Resposta del Govern 28
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rang dels tres membres de la 
Comissaria General d’Informació del Cos de Mossos d’Esquadra que van viatjar a 
Washington del 12 al 16 de juny de 2017
314-02841/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del viatge dels tres 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra a Washington del 12 al 16 de juny de 2017
314-02842/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones amb què van man-
tenir contactes els tres membres del Cos de Mossos d’Esquadra que van viatjar a 
Washington del 12 al 16 de juny de 2017
314-02843/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge de tres membres del Cos 
de Mossos d’Esquadra a Washington del 12 al 16 de juny de 2017
314-02844/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús que ha fet de la informació 
aconseguida pels tres membres del Cos de Mossos d’Esquadra que van viatjar a 
Washington del 12 al 16 de juny de 2017
314-02845/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va compartir amb altres cos-
sos i forces de seguretat la informació aconseguida pels tres membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra que van viatjar a Washington del 12 al 16 de juny de 2017
314-02846/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rang del membre de la Comissa-
ria General d’Informació del Cos de Mossos d’Esquadra que va viatjar a Wiesbaden 
(Alemanya) del 26 al 28 d’abril de 2017
314-02847/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del viatge d’un membre 
del Cos de Mossos d’Esquadra a Wiesbaden (Alemanya) del 26 al 28 d’abril de 2017
314-02848/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones amb què va mantenir 
contactes el membre del Cos de Mossos d’Esquadra que va viatjar a Wiesbaden 
(Alemanya) del 26 al 28 d’abril de 2017
314-02849/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge d’un membre del Cos de 
Mossos d’Esquadra a Wiesbaden (Alemanya) del 26 al 28 d’abril de 2017
314-02850/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús que ha fet de la informació 
aconseguida pel membre del Cos de Mossos d’Esquadra que va viatjar a Wiesba-
den del 26 al 28 d’abril de 2017
314-02851/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va compartir la informació 
aconseguida pel membre del Cos de Mossos d’Esquadra que va viatjar a Wiesba-
den del 26 al 28 d’abril de 2017
314-02852/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’operatiu policial i el nombre 
d’agents implicats en el cas del clan Fajardo
314-02853/12
Resposta del Govern 33
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els delictes que s’imputen als mem-
bres del clan Fajardo
314-02854/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’àrea d’actuació del clan Fajardo
314-02855/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les xifres de l’operació policial re-
lativa al clan Fajardo
314-02856/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius de la comis-
saria dels Mossos d’Esquadra de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
314-02857/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius que hauria 
de tenir la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llo-
bregat) per ràtio d’habitants
314-02858/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions contra el 
tràfic de drogues dutes a terme a les comarques de Girona els darrers dos anys
314-02869/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té l’Agència 
Catalana de l’Aigua de les tres fuites de fuel de l’empresa Lafarge al riu Besòs
314-02870/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té l’Agència 
Catalana de l’Aigua dels efectes de les tres fuites de fuel de l’empresa Lafarge al 
riu Besòs
314-02871/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació amb l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) amb relació a les tres fuites de fuel de 
l’empresa Lafarge al riu Besòs
314-02872/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció d’exigir a l’empresa La-
farge la neteja del llit del riu Besòs i del clavegueram públic per les fuites de fuel
314-02873/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat de l’Agència Catalana 
de l’Aigua d’obrir expedient a l’empresa Lafarge per les fuites de fuel al riu Besòs
314-02874/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions a l’empresa Lafarge 
per a evitar abocaments al riu Besòs
314-02875/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la Direcció Ge-
neral de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic arran de les fuites de fuel de l’empresa 
Lafarge al riu Besòs
314-02876/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris assistencials i econòmics 
per a suprimir el servei de pediatria del CAP Vallès Oriental, de Granollers
314-02915/12
Resposta del Govern 39
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites que es van fer el 
2017 al servei de pediatria del CAP Vallès Oriental i el CAP Sant Miquel, de Granollers
314-02916/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos el 
2017 al servei de pediatria del CAP Vallès Oriental i el CAP Sant Miquel, de Granollers
314-02917/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores de professional 
mèdic assignades el 2017 als equips de pediatria del CAP Vallès Oriental i el CAP 
Sant Miquel, de Granollers
314-02918/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores de professional 
mèdic assignades als equips de pediatria del CAP Vallès Oriental i el CAP Sant Mi-
quel, de Granollers, a partir del novembre del 2018
314-02919/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’ha suprimit el 
servei de pediatria del CAP Vallès Oriental, de Granollers
314-02920/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones acomiadades de l’em-
presa Sistema d’Emergències Mèdiques del 2010 ençà
314-02940/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de l’estudi d’opinió encar-
regat pel Servei Català de la Salut a Fieldwork MDK
314-02972/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’estudi d’opinió encar-
regat pel Servei Català de la Salut a Fieldwork MDK
314-02973/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de les preguntes sobre la 
procedència i la intenció de vot formulades a l’estudi d’opinió encarregat pel Servei 
Català de la Salut a Fieldwork MDK
314-02974/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els termes exactes de l’acord de 
creació d’un nou ens per a gestionar l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02975/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió en les condicions 
dels treballadors de l’acord de creació d’un nou ens per a gestionar l’Hospital Sant 
Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02976/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis previstos en l’acord de 
creació d’un nou ens per a gestionar l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), pel 
que als serveis que presta Sagessa
314-02977/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis previstos en l’acord de 
creació d’un nou ens per a gestionar l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), pel 
que fa als convenis de col·laboració de Sagessa
314-02978/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les dues vacants 
del servei de traumatologia de l’Hospital de La Seu d’Urgell
314-03001/12
Resposta del Govern 46
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients afectats per 
la manca de dos traumatòlegs a l’Hospital de La Seu d’Urgell
314-03002/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses per a garantir les 
visites postquirúrgiques setmanals de traumatologia a l’Hospital de La Seu d’Urgell
314-03003/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites i consultes 
de traumatologia anul·lades a l’Hospital de La Seu d’Urgell per la manca de dos 
traumatòlegs
314-03004/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a una visita i 
consulta de traumatologia a l’Hospital de La Seu d’Urgell
314-03005/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat de la planta setzena 
de l’edifici dels Jutjats de Sabadell des del gener del 2018
314-03061/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sobre clàu-
sules abusives en escriptures hipotecàries en tràmit als diferents jutjats especialitzats
314-03062/12
Resposta del Govern 48

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’exempció de pagament 
de les taxes per ús de les instal·lacions portuàries a les entitats sense ànim de lucre
311-00918/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la promoció del rem 
amb llagut
311-00919/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les decisions, mesures 
i prioritats sobre la conca del Siurana
311-00920/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a crear 
la Taula del Siurana-Riudecanyes
311-00921/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la composició de la 
Taula del Siurana-Riudecanyes
311-00922/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els problemes i les 
propostes debatuts en la reunió de la Taula del Siurana-Riudecanyes del 5 de de-
sembre de 2018
311-00923/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la composició i les fun-
cions de la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció i Lluita contra la Malaltia 
de la Pesta Porcina Africana
311-00924/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 55
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conclusions de la 
reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció i Lluita contra la Malal-
tia de la Pesta Porcina Africana del 15 de novembre de 2018
311-00925/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte econòmic de 
la pesta porcina africana
311-00926/12
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import anual atorgat 
als consells esportius en el període 2014-2017
311-00933/12
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 57

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té de la ma-
nifestació convocada per Frente Nacional Identitario a Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonès) el 9 de febrer de 2019
314-03862/12
Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda a Ginebra (Suïssa) del 31 de ge-
ner de 2019
314-03863/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del vicepresident del Go-
vern i conseller d’Economia i Hisenda durant el viatge a Ginebra (Suïssa) del 31 de 
gener de 2019
314-03864/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda durant el viatge a Ginebra (Suïssa) del 
31 de gener de 2019
314-03865/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de periodistes entre 
els acompanyants del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
durant el viatge a Ginebra (Suïssa) del 31 de gener de 2019
314-03866/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Ginebra (Suïs-
sa) del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda en concepte de 
desplaçaments
314-03867/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Ginebra (Suïs-
sa) del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda en concepte de 
pernoctació
314-03868/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Ginebra (Suïs-
sa) del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda en concepte de 
manutenció
314-03869/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Ginebra (Suïs-
sa) del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda en concepte de 
desplaçaments durant la visita
314-03870/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 61
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a Londres del 31 de ge-
ner de 2019
314-03871/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del conseller d’Acció Ex-
terior, Relacions Institucionals i Transparència durant el viatge a Londres del 31 de 
gener de 2019
314-03872/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el viatge a Londres 
del 31 de gener de 2019
314-03873/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de periodistes entre 
els acompanyants del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-
rència durant el viatge a Londres del 31 de gener de 2019
314-03874/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Londres del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en concepte de 
desplaçaments
314-03875/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Londres del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en concepte de 
pernoctació
314-03876/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Londres del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en concepte de 
manutenció
314-03877/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Londres del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en concepte de 
desplaçaments durant la visita
314-03878/12
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de seguretat laboral dels 
treballadors de Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
314-03879/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Le Porc Gourmet de Santa Eu-
gènia de Berga (Osona) té comitè de seguretat i salut laborals
314-03880/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació en riscos laborals dels 
treballadors de Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
314-03881/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la darrera inspecció de 
treball a Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
314-03882/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica del Depar-
tament d’Educació al Catllar (Tarragonès) els darrers quatre anys
314-03883/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 67
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contribució a la construcció de 
l’Escola Institut L’Agulla, del Catllar (Tarragonès)
314-03884/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista per a impulsar 
la construcció de l’Escola Institut L’Agulla, del Catllar (Tarragonès)
314-03885/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències entre les dades fa-
cilitades pel Servei Català de Trànsit i les del llibre d’accidents del sector de trànsit 
d’Igualada (Anoia)
314-03886/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha hagut canvis en la consi-
deració de víctima mortal per accident de trànsit
314-03887/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han revisat les dades del sector 
de trànsit d’Igualada (Anoia) publicades pel Servei Català de Trànsit al gener del 2019
314-03888/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb ferits greus que es van produir a l’Anoia el 2017 i el 2018
314-03889/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit mor-
tals que es van produir a l’Anoia el 2017 i el 2018
314-03890/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
amb víctimes que es van produir a l’Anoia el 2017 i el 2018
314-03891/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts per accident 
de trànsit que es van produir a l’Anoia el 2017 i el 2018
314-03892/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de ferits greus per ac-
cident de trànsit que es van produir a l’Anoia el 2017 i el 2018
314-03893/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de ferits lleus per acci-
dent de trànsit que es van produir a l’Anoia el 2017 i el 2018
314-03894/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum de trànsit i el nombre de 
carreteres que ha de gestionar el sector de trànsit d’Igualada (Anoia)
314-03895/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos materials i personals 
del sector de trànsit d’Igualada (Anoia)
314-03896/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tancar el sector de 
trànsit d’Igualada (Anoia)
314-03897/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió del sector de trànsit d’Igua-
lada (Anoia) en cas que es tanqui
314-03898/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 75
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que la meitat dels parcs de 
bombers són de bombers voluntaris
314-03899/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que molts parcs professionals 
de bombers estan reforçats per bombers voluntaris
314-03900/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a recon-
duir la situació del model de bombers
314-03901/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del tancament dels parcs 
de bombers voluntaris
314-03902/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha fet estudis per a evitar el tan-
cament dels parcs de bombers voluntaris
314-03903/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer un canvi de mo-
del en el Cos de Bombers
314-03904/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de converses amb els col·lec-
tius i representants dels bombers voluntaris
314-03905/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concentració dels parcs de bom-
bers voluntaris en determinats territoris
314-03906/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha posat en contacte amb els 
ajuntaments afectats pel tancament de parcs de bombers
314-03907/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a com-
pensar els tancaments de parcs de bombers
314-03908/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de parcs de bombers 
voluntaris que estan en disposició de respondre a totes les activacions i sortides 
sol·licitades
314-03909/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de parcs de bombers 
voluntaris que poden garantir un equip de guàrdia permanent de sis bombers
314-03910/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a complir 
la sentència europea que canvia l’estatus dels bombers voluntaris adscrits a una 
administració pública pel de treballadors
314-03911/12
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no fiscalitza 
el compliment dels plecs i les millores corresponents de les empreses adjudicatà-
ries del transport sanitari
314-03912/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 82
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Cos de Mossos d’Esquadra 
va demanar col·laboració a la Policia Local de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) 
durant la visita de diputats i regidors de Ciutadans
314-03913/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa per la qual el Cos de 
Mossos d’Esquadra no va tenir reforços durant la visita de diputats i regidors de 
Ciutadans a Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
314-03914/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el sotsinspector 
en cap de l’àrea regional de recursos operatius dels Mossos d’Esquadra a Girona 
va dir a un responsable de Ciutadans durant la visita de diputats i regidors d’aquest 
partit a Torroella de Montgrí que el que feien era il·legal
314-03915/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es va ordenar als 
mossos d’esquadra que fessin servir els equips d’autoprotecció i antiavalots durant 
la visita de diputats i regidors de Ciutadans a Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
314-03916/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es va assegurar 
una línia policial de protecció durant la visita de diputats i regidors de Ciutadans a 
Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
314-03917/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es va enco-
manar a la Brigada Mòbil el dispositiu dels Mossos d’Esquadra durant la visita de 
diputats i regidors de Ciutadans a Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
314-03918/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió d’encarregar el dispositiu 
dels Mossos d’Esquadra a l’àrea regional de recursos operatius de Girona durant 
la visita de diputats i regidors de Ciutadans a Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
314-03919/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la línia de comandament que va 
dirigir el dispositiu dels Mossos d’Esquadra durant la visita de diputats i regidors 
de Ciutadans a Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
314-03920/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu policial dels Mossos 
d’Esquadra per a protegir els diputats i regidors de Ciutadans durant llur visita a 
Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
314-03921/12
Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el règim de protecció d’uns habi-
tatges de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
314-03922/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions quirúrgi-
ques anul·lades per manca d’anestesistes a l’Hospital de Mataró (Maresme)
314-03923/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei de tovalloles de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
314-03924/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reclamacions economi-
coadministratives presentades entre el 2014 i el 2018 sobre els tributs estatals cedits
314-03925/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 95
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reclamacions eco-
nomicoadministratives presentades entre el 2014 i el 2018 sobre els tributs propis
314-03926/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el creixement anual de la despesa 
del pressupost de la Generalitat del 2018
314-03927/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d’una proposta de 
renovació dels membres del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
314-03928/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, juntament amb una altra diputada del GP Cs 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import anual de la subvenció a la 
Unió de Consells Esportius de Catalunya del 2014 al 2017
314-03929/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import anual de la subvenció als 
consells esportius del 2014 al 2017
314-03930/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 98

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el conflicte 
d’interessos dels professionals de la informació i la publicitat comercial
322-00068/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 99

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre La Marató de 
TV3 i Catalunya Ràdio dedicada al càncer
322-00070/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 99

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació 
pressupostària de la Corporació en la conjuntura de pròrroga pressupostària de la 
Generalitat
322-00071/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 100

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reiteració 
d’insults a polítics constitucionalistes per part de col·laboradors de l’ens
322-00072/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 100

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament 
i la difusió de la informació relativa al judici dels acusats de rebel·lió
322-00073/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 101

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’ús de di-
ferents llengües en la programació dels mitjans de comunicació de la Corporació
322-00074/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 101

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el finançament 
i la viabilitat econòmica de la Corporació
322-00075/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 102
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contingut i 
la programació dels canals de televisió de la Corporació
322-00076/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 102

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de 
riscos psicosocials dels treballadors de la Corporació
322-00077/12
Anunci: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 103

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la correlació 
entre audiència i publicitat en els mitjans de comunicació de la Corporació
322-00078/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 103

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els problemes 
amb què s’ha trobat el personal de TV3 i Catalunya Ràdio per a cobrir l’actualitat i 
el judici a polítics i activistes catalans
322-00079/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 104

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la davallada 
d’ingressos per publicitat i les mesures preses per a canviar aquesta situació
322-00080/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 104

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió i 
la funcionalitat del Pla d’igualtat
322-00081/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 105

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les audiències del programa Preguntes freqüents després del canvi de pre-
sentadora
323-00085/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 105

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les dificultats que té TV3 per a fer el seguiment del judici a presos polítics 
catalans a Madrid
323-00086/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 106

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el comunicat del Consell Professional de Catalunya Ràdio per la 
participació d’Empar Moliner en un acte d’un partit polític
323-00087/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 106

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el Dia Mundial de la Ràdio a Catalunya Ràdio
323-00088/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 107

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el respecte als valors constitucionals a la programació de Catalu-
nya Ràdio
323-00089/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 107

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’entrevista feta a Adam Majó al programa Tot es mou
323-00090/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 108
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la retribució del director de Televisió de Catalunya
323-00091/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 108

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el contingut i la programació de l’emissora
323-00092/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 108

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la suspensió del concurs per a gestionar les matinades musicals
323-00093/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 109

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la planificació de la nova programació del Canal 33
323-00094/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 109

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre les novetats del web de Catalunya Música
323-00095/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 110

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la programació musical de matinada de Televisió de Catalunya
323-00096/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 110

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els costos de la cobertura dels judicis 
sobre el procés independentista
325-00031/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 111

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre les sis productores que han rebut el 74% 
del pressupost de la Corporació
325-00032/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 111

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els recursos destinats a adjudicacions a 
la productora Mediapro els darrers dos anys
325-00033/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 112
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
per a promoure pràctiques sanitàries o teràpies psicològiques 
respectuoses amb l’orientació sexual i la identitat o l’expressió de 
gènere
314-00220/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 
314-00220/12 i us faig saber que des del Departament de Salut es va publicar a no-
vembre de 2017 i al lloc web Canal Salut el Model d’atenció a la salut de les perso-
nes trans* basat en els drets fonamentals, integral, amb visió inclusiva, no patologit-
zant i participació de l’àmbit comunitari.

Aquest document està disponible a l’enllaç:
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Sistema_de_salut/Seveis_atencio_sa-

lut/altres_serveis/trans/Model-atencio-a-la-salut-persones-trans.pdf.
Aquest model desenvolupa unes línies d’atenció que es basen en l’acompanya-

ment i atenció a les persones trans des d’una perspectiva biopsicosocial, que inclou 
atenció mèdica, quirúrgica, psicològica i social, si la persona trans ho sol·licita.

Per a garantir l’accés i el servei equitatiu a tot el territori català a les persones que 
sol·licitin algun tipus d’atenció, el Servei Català de la Salut (CatSalut) està treballant 
en el desplegament territorial del Model; en l’elaboració d’un pla de formació que 
contingui aspectes d’atenció a les persones i de conscienciació dels professionals; i 
en la millora de l’accés a la reassignació quirúrgica de sexe.

Barcelona, 1 de febrer de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura del centre 
de dia de la residència pública Ramon Berenguer, de Santa Coloma 
de Gramenet (Barcelonès)
314-00680/12

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 tramita-
ció 314-00680/12 i us faig saber que el centre de dia ubicat a la residència públi-
ca Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet es va registrar el passat dia 
13.10.2017 al Registre de Serveis i Equipaments de la Generalitat amb una capacitat 
de 30 places. Els servei de Centre de dia va poder obrir les seves portes el passat 

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Sistema_de_salut/Seveis_atencio_salut/altres_serveis/trans/Model-atencio-a-la-salut-persones-trans.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Sistema_de_salut/Seveis_atencio_salut/altres_serveis/trans/Model-atencio-a-la-salut-persones-trans.pdf
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mes de març de 2018, amb la incorporació progressiva de 20 persones usuàries. Ac-
tualment es troba en la fase de poder incorporar 10 persones usuàries més, a partir 
de la incorporació del personal necessari per a la seva atenció, amb la previsió de 
que sigui possible abans de l’abril de 2019.

Barcelona, 29 de gener de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació del 
projecte de construcció de la unitat d’atenció comunitària integral 
del malalt mental al Parc Sanitari Pere Virgili, de Barcelona
314-02650/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 les preguntes parlamentàries 314-02650/12 a 
314-02657/12 us informo del següent:

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

En primer lloc, val a dir que a la ciutat de Barcelona la xarxa especialitzada en 
l’atenció a la salut mental en els últims anys s’ha desenvolupat en dos períodes. El 
primer, iniciat l’any 1996, es va centrar principalment en l’ordenació dels disposi-
tius ambulatoris i l’elaboració del Pla director de salut mental i addiccions per a 
la reforma de l’atenció especialitzada en salut mental. El segon va començar l’any 
2000, amb l’acord de reorganització dels serveis d’atenció psiquiàtrica i salut mental 
a Catalunya, noves estratègies de gestió, millores organitzatives, nous equipaments 
centrats en la reducció dels desequilibris territorials i la disminució dels desajustos 
entre l’oferta i la demanda.

La voluntat del Govern d’equiparar l’atenció a la salut mental amb la resta d’es-
pecialitats assistencials en salut va promoure la millora dels equipaments de salut 
mental a la ciutat de Barcelona reflectit el 19 de juliol de 2004 en el Conveni de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a 
la millora de la qualitat de la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona 2003-2007, 
en què la Junta de Govern del Consorci Sanitari de Barcelona va aprovar el Pla de 
reordenació de la ciutat, i en el Pacte de Ciutat signat pel Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Barcelona on s’especifica la creació de nous recursos comunitaris.

D’aquest manera, el Centre d’Atenció Comunitària Integral del Malalt Mental al 
Parc Sanitari Pere Virgili, que contemplava la creació de places d’hospital de dia, 
llits d’hospitalització psiquiàtrica de subaguts i llits de mitja estada d’internament 
comunitària, no es durà a terme ja que en el marc evolutiu de la reordenació de salut 
mental a Barcelona ciutat amb aliances amb altres proveïdors de la ciutat de Barce-
lona es mostrarà en equilibri en hospitalització psiquiàtrica, com s’explica tot seguit.

En aquest marc de reordenació de la xarxa de salut mental a la ciutat de Barcelo-
na es va treballar per tal que la porta d’entrada de l’atenció a les urgències psiquià-
triques es realitzés en els hospitals generals, i es varen crear les urgències psiquià-
triques a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i Hospital del Mar, per tal que els 4 
hospitals de Barcelona disposin d’urgències psiquiàtriques i de boxes per a l’atenció 
en crisi. També es va reforçar l’hospitalització dels pacients aguts amb la creació de 
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la Unitat Integral de Psiquiatria d’Adults de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i 
de l’Hospital Sant Rafael, s’amplia i es va renovar tota la Unitat d’aguts de l’Hospital 
Clínic i es va establir la gestió funcional compartida amb el Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu fins a l’apertura de la unitat d’aguts de la Unitat Polivalent Numància. Es va 
reubicar en llits a l’Hospital de Sant Pau i es va traslladar l’hospitalització d’aguts de 
I’Institut Municipal de Psiquiatria d’Urgències (IMPU) a l’Hospital del Mar (amb un 
període transitori al Centre Fòrum). Tanmateix, en l’atenció al pacient subagut, a la 
ciutat es disposa de la Clínica Llúria, l’Hospital de la Mercè, la unitat de subaguts 
del Centre Fòrum, i la Unitat Polivalent de Numància, que permet poder assumir 
l’atenció dels pacients dins el territori de Barcelona. I pel que fa a l’atenció al pa-
cient de llarga estada, l’alta dependència psiquiàtrica (ADP) i alta dependència psi-
quiàtrica de complexitat (ADP complexitat) es requereix en l’actualitat aliances amb 
centres situats fora de la ciutat per poder donar l’assistència adequada als pacients 
de Barcelona. Pel que fa a la Clínica Coroleu, la Unitat Polivalent Barcelona Nord 
i la Unitat Polivalent Numància, alhora es precisa del suport i la integració dels re-
cursos de salut mental del complex Emili Mira de Santa Coloma de Gramenet amb 
el Parc de Salut Mar, del suport del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i de l’Hospital 
Benito Menni de Sant Boi.

Així doncs, les necessitats de recursos d’internament en salut mental a la ciutat 
de Barcelona segons les ràtios recomanades pel Mapa Sanitari i Sociosanitari de 
Catalunya i segons la població de referència major de 17 anys recomana 169 llits 
d’hospitalització de salut mental d’aguts, 112 llits de subaguts de salut mental, 112 
llits d’alta dependència psiquiàtrica (ADP), i 98 llits de d’ADP de complexitat. Se-
gons el Pla de reordenació de la ciutat de Barcelona, es preveu l’assoliment de les 
ràtios recomanades pel Mapa Sanitari, amb l’ampliació de contractació d’alguns 
dels recursos actuals ja en funcionament a la ciutat, i aliances amb suport i integra-
ció funcional de recursos ubicats a Barcelona ciutat. Amb els recursos existents es 
planteja alhora la necessitat de generar nous models d’intervenció en tots els nivells 
assistencials, recursos especialitzats en determinats trastorns com els trastorns límit 
de la personalitat, trastorns de la conducta alimentària, psicogeriatria... i recursos 
alternatius com l’hospitalització a domicili.

D’altra banda, pel que fa al nou centre d’atenció primària, que ha de substituir 
l’actual CAP Barceloneta, es tracta d’una actuació d’inversió a desenvolupar en col-
laboració del Servei Català de la Salut (CatSalut), el Consorci Sanitari de Barcelo-
na i l’Ajuntament de Barcelona. A hores d’ara, l’obra resta condicionada per la dis-
ponibilitat del solar per part del CatSalut, que ha de subministrar l’Ajuntament de 
Barcelona.

En referència al projecte per a la construcció d’un nou Hospital Clínic es troba, 
hores d’ara, pendent de la concreció de la ubicació del nou centre, atesos els impor-
tants requeriments d’un dispositiu de les característiques del Clínic –on s’integren 
usos assistencials, docents i de recerca– i les dificultats per disposar d’un espai òp-
tim que doni resposta a tots els requeriments que es deriven dels diferents usos. Un 
grup de treball integrat per representants de l’Ajuntament de Barcelona, el Departa-
ment de Salut-CatSalut i el mateix centre ha iniciat l’anàlisi tècnica de la possibilitat 
de situar el futur hospital als terrenys de l’antiga Escola Industrial de la Diputació 
de Barcelona, considerant les possibilitats i limitacions que ofereix aquest espai i la 
diversitat d’usos i requeriments del futur hospital. En tot cas, no es descarta la pos-
sibilitat que l’Administració local pugui plantejar altres alternatives que en el seu cas 
haurien de ser valorades, analitzant quina podria ser la que oferís una millor solució 
global. Així, fins que no es resolguin aquestes incògnites i es concretin les caracte-
rístiques del futur hospital no es podrà licitar la redacció del projecte executiu.

En darrer lloc, i pel que fa als Centres d’Atenció Primària referenciats, els quals 
es troben inclosos en el Conveni de Millora de la Xarxa Sanitària de la ciutat de 
Barcelona 2008-2015 i en el Conveni de Col·laboració i Millora de la Xarxa Sa-
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nitària de Barcelona 2016-2023, val a dir que les obres de construcció del CAP 
Sants-Badal (Carreras i Candi) han finalitzat, trobant-se pendent de la seva recep-
ció i posterior equipament, i que es preveu que durant el primer trimestre del 2019 
es pugui fer l’obertura i posada en funcionament. Quant al CAP Parc i Llacuna del 
Poblenou, es disposa d’un projecte que es troba pendent d’actualització així com de 
la finalització dels tràmits per a la disponibilitat de l’espai.

Barcelona, 30 de gener de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a 
l’inici i finalització d’obres i la posada en funcionament de la unitat 
d’atenció comunitària integral del malalt mental al Parc Sanitari Pere 
Virgili, de Barcelona
314-02651/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02650/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació 
del projecte d’ampliació i remodelació del CAP Barceloneta, de 
Barcelona
314-02652/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02650/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a 
la finalització d’obres i la posada en funcionament de l’ampliació i 
remodelació del CAP Barceloneta, de Barcelona
314-02653/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02650/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació 
del projecte de construcció d’un nou Hospital Clínic
314-02654/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02650/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a 
l’inici i la finalització d’obres i la posada en funcionament d’un nou 
Hospital Clínic
314-02655/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02650/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació 
del projecte de construcció del CAP Carreras i Candi i del CAP Parc i 
Llacuna, de Barcelona
314-02656/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02650/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a la 
finalització d’obres i la posada en funcionament del CAP Carreras i 
Candi i del CAP Parc i Llacuna, de Barcelona
314-02657/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02650/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
l’acord per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions
314-02754/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 
314-02754/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-02755/12.

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

Els vehicles elèctrics ja estan exclosos de tributació en determinats impostos 
que graven precisament les emissions contaminants de la resta de vehicles. En els 
impostos relacionats amb la compra de vehicles, concretament, l’impost especial 
sobre determinats mitjans de transport –impost de matriculació– s’aplica un tipus 
impositiu zero als vehicles elèctrics (atès que el llindar mínim de tributació es fixa 
en l’emissió superior als 120 g de CO2/km).

En relació amb altra normativa tributària, de caràcter medi ambiental, el Par-
lament de Catalunya va crear en la Llei 5/2017, del 28 de març, l’impost sobre les 
emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, la regulació vigent 
del qual, es troba en la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic. En aquest tri-
but propi, no estan subjectes a tributació, els vehicles elèctrics, atès que no emeten 
contaminants.

Com a mesura de bonificació dels vehicles elèctrics hem de destacar la gratuï-
tat en els peatges de les autopistes titularitat de la Generalitat per els vehicles elèc-
trics i que es troben en les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric de 
la regió de metropolitana de Barcelona i àrea d’influència, que es deriva del Decret 
76/2017, de 20 de juny, de modificació del Decret 427/2011, de 27 de desembre, pel 
qual s’aprova el nou sistema de descomptes d’aplicació a les autopistes i vies en rè-
gim de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya i se n’actualitzen les ta-
rifes i peatges.

Així mateix, l’any 2017, la Generalitat va aprovar l’Acord del Govern per a l’ad-
quisició de vehicles de baixes emissions i altres aspectes per a la millora ambiental 
de les flotes de vehicles.

L’Acord del Govern estableix que els òrgans de contractació de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic han de prioritzar l’adquisició, 
sempre que sigui possible, en primer terme, de vehicles elèctrics i, en segon terme, 
atenent principalment al tipus de recorregut, de vehicles híbrids o de gas (bifuel de 
gasolina). També exigeix, en la contractació de vehicles i de serveis l’execució dels 
quals requereixi l’ús de vehicles, que els òrgans de contractació apliquin la darrera 
versió aprovada de la Guia per a la compra verda de vehicles..

En data 23 de març de 2018 es va publicar l’anunci de convocatòria de licitació 
«Contractació centralitzada del subministrament de vehicles en la modalitat d’ar-
rendament sense opció de compra» amb codi d’expedient «CCS 2017 VEH». Amb 
aquesta licitació es pretenia agregar la compra de vehicles dels diversos departa-
ments de la Generalitat de Catalunya, així com dels ens adscrits al Sistema Central 
d’Adquisició, fet que permetia unificar criteris i obtenir millors condicions.
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En aquesta licitació es complien els criteris de l’Acord del Govern del 3 de gener 
de 2017, i bona part dels lots eren de vehicles elèctrics i híbrids (en tots els casos que 
les condicions d’utilització del vehicle així ho permetien, tal com s’indica en l’es-
mentat acord). Malauradament, aquesta convocatòria va quedar deserta en la majo-
ria de lots, fet que ha impedit incorporar aquests nous vehicles. Cal dir, que aquesta 
licitació va resultar un canvi molt important com a resultat de la incorporació dels 
criteris establerts a l’Acord del Govern, ja que en la anterior licitació que es va l’any 
2016 (2016/1) el 100% dels vehicles eren de combustió interna mentre que en la CSS 
2017 VEH van ser només del 27% (dedicats a cobrir necessitats concretes que re-
quereixen aquest tipus de tecnologia, com és el cas dels vehicles tot terreny), mentre 
que els híbrids van representar el 68% i els elèctrics purs el 4%.

Per aquest motiu, des de la Comissió Central de Subministraments s’està treba-
llant en un nou expedient que donarà compliment a l’Acord del Govern de 3 de gener 
de 2017 sobre vehicles de baixes emissions. Ara per ara, el principal obstacle per a 
tirar endavant aquesta nova licitació és que l’entrada en vigor del WLTP (Worldwi-
de Harmonised Light Vehicle Test Procedure) és encara molt recent i ha modificat 
les prestacions dels models, per la qual cosa cal redefinir alguns criteris del plec de 
condicions tècniques.

Per a la preparació d’aquesta contractació centralitzada, la Comissió Central de 
Subministraments el mes de juliol va iniciar una consulta preliminar de mercat amb 
la finalitat de recollir les possibles propostes de millora i solucions adients per a ca-
dascuna de les tipologies de vehicles a licitar. Entre diferents actuacions va publicar 
un qüestionari al perfil de contractant, va realitzar una sessió informativa genèrica 
sobre la consulta preliminar del mercat i va organitzar al mes de setembre una sessió 
adreçada als òrgans de contractació de la Generalitat sobre les diferents tipologies 
de vehicles de baixes emissions.

Per altra banda, algunes de les licitacions més urgents s’han cobert per separat, 
com la recent licitació per part de l’ACA (codi d’expedient CTN1800692 - 16/11/18 - 
1 vehicle híbrid), la del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (4 
vehicles elèctrics), o la renovació de vehicles de la flota dels Espais Naturals de 
Protecció Especial, Centres de Recuperació de Fauna Salvatge i Serveis Centrals 
(PTOP-2017-1069) en què es van obtenir 10 vehicles elèctrics (el lot 2 de 12 vehicles 
híbrids de la mateixa licitació va quedar desert).

A més, en les licitacions de contractes de serveis, l’execució dels quals requereixi 
l’ús de vehicles, s’inclouen criteris ambientals referents a les flotes d’acord amb la 
Guia per la compra verda de vehicles. En són exemples, l’Acord Marc dels serveis 
de neteja (Exp. CCS 2016/4) i l’Acord Marc dels serveis de vigilància i seguretat 
(Exp. CCS 2017/4).

Finalment, dins del context de la compra pública, és de destacar l’Acord marc de 
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals, desenvolupat amb la Asso-
ciació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), inspirat en l’esmentat Acord del 
Govern, que ha propiciat que amb les darreres dades (setembre 2018) el 34% dels 
vehicles contractats fossin elèctrics, i que els vehicles dièsel passessin de ser el 95% 
del total a només el 13%.

Un fet important a destacar en relació al compliment d’aquest Acord del Govern, 
és que el 25 de maig de 2018 la CSACA va aprovar l’actualització de la Guia per la 
compra verda de vehicles que, a part d’actualitzar els límits d’emissions de conta-
minants i altres aspectes tècnics, incorpora les prescripcions de l’Acord del Govern. 
Finalment, aquesta guia es va aprovar definitivament al Ple de la Junta Consultiva 
de Contractació Administrativa del dia 16 de novembre de 2018, i es farà pública 
en breu.

Per altra banda, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 
(DGQACC) ha convocat en els darrers anys diverses línies de subvenció, per valor 
de 750.000 € en total, destinades a la compra de vehicles elèctrics i de baixes emi-
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ssions per a un ús comercial i pel servei de taxi en les esmentades zones de protec-
ció especial.

Finalment, des de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) es treballa per el fo-
ment del vehicle elèctric i entre les mesures que es porten a terme es pot destacar 
diverses subvencions en els darrers anys destinades a la instal·lació de punts de re-
càrrega a Catalunya dins del pla PIRVEC.

Barcelona, 6 de febrer de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de 
bonificacions i incentius fiscals per a l’adquisició de vehicles de 
baixes emissions
314-02755/12

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02754/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de 
l’informe 21/2018 de la Sindicatura de Comptes amb relació als 
complements salarials
314-02777/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 conjunta a les preguntes escrites, amb número de 
tramitació: 314-02777/12 a 314-02779/12, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ment annex, la informació facilitada per la Secretaria de Comunicació del Govern i 
Mitjans de Comunicació.

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, 5 de febrer de 2019
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
Aquestes preguntes fan referència a l’Informe de fiscalització 21/2018 de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA), corresponent a les des-
peses de personal de l’exercici 2016. Les conclusions d’aquest informe van acom-
panyades, d’acord amb la normativa vigent, de les al·legacions de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
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Recordem que la CCMA és l’ens públic que gestiona els mitjans de comunicació 
audiovisual de la Generalitat de Catalunya, els canals de Televisió de Catalunya i el 
grup d’emissores de Catalunya Ràdio.

L’article 3 de la llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, estableix que la CCMA actua amb plena autonomia funcional 
respecte del Govern en els termes establerts per aquesta llei i per la Llei 22/2005.

A més a més, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals disposa d’instru-
ments de control específics en l’àmbit parlamentari, a través de la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la CCMA i del que disposa el Reglament del Parlament.

Pel que fa a la pregunta 314-02779/12, no consta cap conclusió relativa als man-
dats en l’informe de fiscalització 21/2018.

Antoni Molons i Garcia, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de 
l’informe 21/2018 de la Sindicatura de Comptes amb relació a la 
revisió dels convenis
314-02778/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02777/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conclusió de 
l’informe 21/2018 de la Sindicatura de Comptes amb relació als 
mandats
314-02779/12

Proponent: Andrea Levy Soler, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02777/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar 
un protocol sanitari per a atendre els menors migrants desemparats
314-02784/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 
314-02784/12 i us faig saber que la Taula institucional d’adolescents i joves migrants 
sols, liderada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i en la que el De-
partament de Salut hi participa, va crear quatre subcomissions per concretar l’Estra-
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tègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves emigrants sols, que es 
va presentar el passat divendres 25 de febrer del 2019.

En la Línia estratègica 1: una estratègia pensada per als drets d’infants i joves 
d’acollida es contempla l’elaboració del Protocol per a l’atenció dels infants i els ado-
lescents emigrants sols en matèria de salut.

El Protocol sanitari per atendre els menors migrants desemparats està en una 
fase d’elaboració avançada i està previst concloure’l en el transcurs d’aquest primer 
trimestre després de consensuar-lo internament i amb la Direcció general d’atenció 
a la infància i l’adolescència, per aplicar-lo tot seguit.

Barcelona, 2 de febrer de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per les autoritats educatives davant la detecció d’un brot 
de sarna a Badalona (Barcelonès)
314-02789/12

Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 314-02789/12 us in-
formo del següent:

Tan bon punt la direcció del centre educatiu va tenir coneixement del possible 
cas d’escabosi es va posar en contacte amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
per rebre la informació necessària sobre com procedir en cas que es confirmés, com 
finalment va passar.

En el moment que el cas es va confirmar, des de la direcció del centre es van 
posar en contacte amb les famílies i amb la resta de personal del propi centre per 
informar-los al respecte d’acord amb les indicacions i recomanacions de l’Agència 
de Salut Pública.

No s’ha detectat cap altre cas d’escabosi al centre.

Barcelona, 4 de febrer de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
sords el curs 2018-2019
314-02817/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 314-02817/12, 314-
02818/12, 314-02819/12 i 314-02820/12 us informo del següent:
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Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Les dades corresponents al curs 2017-2018 es poden consultar en la següent 
adreça d’Internet:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ense-
nyament/curs-actual/educacio-especial/

El nombre d’alumnes sords escolaritzats en els ensenyaments post-obligatoris, en 
la modalitat bilingüe el curs 2017-2018, va ser d’un total de 76

Des del Departament d’Educació es facilitarà a la diputada les dades correspo-
nents al curs escolar 2018-2019 tan bon punt estiguin sistematitzades.

L’alumnat amb discapacitat auditiva es pot escolaritzar en la modalitat oral o bi-
lingüe en qualsevol centre educatiu del Servei d’Educació de Catalunya. En funció 
de les necessitats de l’alumnat en qüestió el Departament d’Educació posarà a dispo-
sició els recursos específics que requereixi. No obstant, hi ha centres educatius amb 
projectes específics de suport a l’audició i llenguatge: 

Nom del centre Municipi

Escola Jungfrau Badalona
Escola Joan Salvat i Papasseit Santa Coloma de Gramenet
Escola García Lorca Santa Margarida de Montbui
Escola Tres pins Barcelona
Institut Consell de Cent Barcelona
CEE Josep Pla Barcelona
Escola La Valira La Seu d’Urgell
Escola Joc de la Bola Lleida
Institut Ronda Lleida
Institut Carles Vallbona Granollers
Escola Salvador Espriu Granollers
Institut Escola Mar Mediterrània Mataró
Institut Aiguaviva Mollet del Vallès
Escola Sant Vicenç Mollet del Vallès
Institut Euclides Pineda de Mar
Escola Jaume I Pineda de Mar
Escola Francesc Macià Vilassar de Dalt
Escola Mil·lenari Cardedeu
Escola Josep Pallerola i Roca Sant Celoni
Escola Catalunya Sabadell
Institut Montserrat Roig Terrassa
Escola Taller Xalest Sabadell
Escola Maçana Girona
Escola El Garrofer Viladecans

D’acord amb l’establert en l’apartat c de la Resolució del Departament d’En-
senyament de 13 de juny de 2017, per la qual s’estableixen les orientacions per als 
CREDA en relació amb la gestió del servei d’intèrprets en llengua de signes cata-
lana (ILSC), els criteris per a l’assignació d’hores d’intèrprets per a l’alumnat amb 
sordesa escolaritzat a Catalunya en l’etapa post-obligatòria no universitària, en mo-
dalitat bilingüe son els següents:

«Els criteris d’assignació del servei d’intèrprets en LSC tenen la finalitat d’ajus-
tar aquest suport a les necessitats específiques de cada alumne/a amb sordesa i les 
característiques del seu context educatiu.

Per ajustar el suport i la concreció de l’assignació d’hores dels intèrprets es va-
loraran:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/educacio-especial/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/educacio-especial/
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a) Les necessitats específiques de l’alumnat d’acord amb el recurs
Els indicadors de necessitats a avaluar són:
– Capacitat d’accés al currículum en llengua catalana.
– Comorbitat
– Capacitat d’accés al currículum en LSC
– Grau de pèrdua auditiva.
– Modalitat de procedència bilingüe/oral.
Cadascun dels indicadors té valoració de l’1 al 5 que correspon de menys a més 

necessitat).
Es considerarà per a cada indicador necessitat baixa, mitja o alta en funció de la 

puntuació obtinguda.

b) L’organització curricular dels estudis
– En relació amb els estudis, per assignar les hores del servei d’ILSC es tindran 

en compte els següents criteris:
– Quantitat i/o percentatge de missatge oral (llengua catalana o castellana) que 

requereixi l’assignatura.
– A les hores de tallers, assignatures pràctiques o assignatures impartides amb 

una didàctica pràctica (experiments, suport informàtic, manual i artístic, elaboració 
de treballs etc.) es cobrirà el percentatge justificat en un màxim del 25%.

– Elaboració de projectes:
• Projecte individual sense suport de intèrpret.
• Projecte en grup amb intèrpret.

– Tutories amb suport d’intèrpret.
– Formació en centres de treball: un màxim del 25%, justificat, per a les explica-

cions inicials del treball o tutories de seguiment.
– Activitats de suport organitzades pel centre (classes de reforç o similars): no hi 

haurà suport de intèrpret.
– No hi haurà suport signat a les hores de llengües estrangeres.

A partir de les necessitats específiques dels alumnes i dels criteris d’organitza-
ció curricular dels estudis realitzats, els CREDA faran la petició definitiva d’hores 
sobre l’horari lliurat pel Centre. Es tindrà en compte prioritàriament la compactació 
de les hores.»

Barcelona, 4 de febrer de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’alumnes sords que estudien en modalitat bilingüe en l’educació 
postobligatòria
314-02818/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02817/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres escolars existents amb educació bilingüe
314-02819/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02817/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació d’hores 
d’intèrpret de llengua de signes per als alumnes sords que estudien 
en modalitat bilingüe en l’educació postobligatòria
314-02820/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02817/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades a les escoles i als instituts per a pal·liar els efectes de les 
conductes abusives i addictives en l’àmbit de les noves tecnologies
314-02830/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 314-02830/12 us in-
formo del següent:

Un dels principis rectors del sistema educatiu de Catalunya és la competència 
per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals, establert a l’article 2.2 
apartat h de la Llei 12/2009, de 10 de juliol d’Educació.

El currículum actual, establert en el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació 
dels ensenyaments de l’educació primària; i en el Decret 187/2015, de 25 d’agost, 
d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, inclou el desen-
volupament de la competència digital de l’alumnat, entesa com una competència 
transversal per a totes les àrees i matèries, i que s’estructura en diverses dimensions.

Aquestes dimensions tenen elements comuns que es tradueixen en relacions 
constants entre les competències. Així mateix, la dimensió quarta, ciutadania, hà-
bits, civisme i identitat digital, que planteja aspectes d’ètica, de legalitat i de segure-
tat, és una dimensió troncal a totes les altres dimensions.

La dimensió «ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital» té com a objectiu 
preparar l’alumnat perquè esdevingui un ciutadà competent i responsable en l’ús 
dels recursos digitals, i inclou les competències següents:

– Competència 9. Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupa-ment perso-
nal, tot utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual.
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– competència 10: «Fomentar hàbits saludables de les TIC vinculats a l’ergono-
mia per a la prevenció de riscos».

– competència 11: «Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot 
considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital».

La competència 11 fa referència a la necessitat de reflexionar i conèixer les im-
plicacions que es desprenen a partir de l’ús habitual de la tecnologia i d’Internet pel 
que fa a qüestions de legalitat, seguretat, sostenibilitat, identitat digital i prevenció 
dels riscos derivats dels usos no desitjables de les tecnologies digitals. En aquest 
sentit, aquesta competència es relaciona amb totes les altres pel seu contingut cívic 
i amb els aprenentatges al llarg de la vida.

Els centres educatius han d’incloure en les programacions d’aula activitats orien-
tades perquè l’alumnat, tant dels ensenyaments d’educació primària com dels ense-
nyaments d’educació secundària, assoleixi ambdues competències.

El Departament d’Educació a través de Xarxa Telemàtica Educativa de Cata-
lunya ofereix en la secció «Internet Segura», tot un seguit d’orientacions i unitats 
didàctiques adreçades a diferents franges d’edat i etapes educatives de l’alumnat.

Per tal d’identificar les competències digitals per als professors no universitaris, 
així com per establir el marc i el disseny dels mitjans per a l’adquisició i acredita-
ció d’aquestes competències per part del professorat, es va publicar la Resolució 
ENS/1356/2016, de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat a la definició de la 
competència digital docent.

La Resolució ENS/1356/2016, de 23 de maig, estableix entre d’altres, la dimensió 
«Ètica i civisme digital» definida com el «coneixement i assumpció de les implica-
cions derivades de l’ús de les tecnologies digitals en l’àmbit educatiu pel que fa a 
les qüestions de legalitat, seguretat i identitat digital i formació dels alumnes sobre 
aquestes qüestions per tal que facin un ús ètic i responsable d’aquestes tecnologies».

El Departament d’Educació organitza activitats formatives adreçades al perso-
nal docent perquè pugui adquirir i acreditar les competències digitals necessàries.

La pàgina web «Família i escola» disposa d’una secció adreçada a les famílies 
sobre educació en l’ús de les tecnologies, on es poden trobar consells sobre l’ús i 
l’abús de les tecnologies, el ciberassetjament i les xarxes socials, adreçat a l’àmbit.

Barcelona, 4 de febrer de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís de no 
tancar cap més escola a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
314-02838/12

Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 314-02838/12 us in-
formo del següent: 

Es manté el compromís de vetllar per la continuïtat de tots els projectes educa-
tius de les escoles del municipi de Sant Vicenç dels Horts.

Barcelona, 4 de febrer de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rang dels tres 
membres de la Comissaria General d’Informació del Cos de Mossos 
d’Esquadra que van viatjar a Washington del 12 al 16 de juny de 2017
314-02841/12

Proponent: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 314-02841/12, 314-
02842/12, 314-02843/12, 314-02844/12, 314-02845/12 i 314-02846/12, 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.

Tres comandaments de la Comissaria General d’Informació del cos de Mossos 
d’Esquadra es varen desplaçar als Estats Units atenent una invitació formulada, a 
principis de l’any 2017, pel cos consular. Les dates escollides varen ser del dia 12 
al dia 16 de juny de 2017, fent coincidir la invitació amb la conferència The Future 
of the Islàmic State in the West impartida el dia 14 de juny a la George Washington 
University, en la qual participava com a ponent un dels professors universitaris que 
col·laboren amb l’esmentada comissaria.

El desplaçament va ser autoritzat per la Prefectura de Policia del cos de Mossos 
d’Esquadra. En tractar-se d’un desplaçament que s’emmarca en les relacions que la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) té amb els diferents cossos 
consulars, la valoració que se’n fa és de normalitat i ordinalitat, i les conclusions de 
l’esmentada conferència són tractades d’aquesta manera dins de la PG-ME. No va ser 
comunicada a la Comissió de Matèries Secretes i Reservades del Parlament de Ca-
talunya ni tampoc es va requerir cap cooperació als Cossos i Forces de Seguretat del 
l’Estat, atès que la visita no tractava, ni va tractar, cap assumpte corresponent a ma-
tèries secretes i reservades, ni tampoc sobre cap actuació o competència estatutària.

L’autorització i propòsit d’entrada als Estats Units es va gestionar mitjançant el 
formulari ordinari de visitant/turista anomenat ESTA, el requerit habitualment a 
tota persona que vulgui viatjar a aquell país.

La informació apareguda en diversos mitjans de comunicació tenen com a origen 
l’article publicat el dia 13 d’agost de 2018 en el diari El Confidencial, on es deixava 
entreveure que la visita dels tres comandaments als Estat Units estava motivada per 
la rebuda d’una nota, de data 25 de maig de 2017, en què s’anunciava que s’anava a 
produir un atemptat terrorista a la ciutat de Barcelona. Aquesta suposició que fa el 
diari no té res a veure amb la realitat i es dóna a conèixer amb posterioritat a l’ai-
xecament parcial del secret de sumari del 17-A, que va ser el passat dia 31 de juliol 
de 2018.

Barcelona, 5 de febrer de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del viatge 
dels tres membres del Cos de Mossos d’Esquadra a Washington del 
12 al 16 de juny de 2017
314-02842/12

Proponent: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02841/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones amb 
què van mantenir contactes els tres membres del Cos de Mossos 
d’Esquadra que van viatjar a Washington del 12 al 16 de juny de 2017
314-02843/12

Proponent: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02841/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge de tres 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra a Washington del 12 al 16 
de juny de 2017
314-02844/12

Proponent: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02841/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús que ha fet de 
la informació aconseguida pels tres membres del Cos de Mossos 
d’Esquadra que van viatjar a Washington del 12 al 16 de juny de 2017
314-02845/12

Proponent: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02841/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va compartir 
amb altres cossos i forces de seguretat la informació aconseguida 
pels tres membres del Cos de Mossos d’Esquadra que van viatjar a 
Washington del 12 al 16 de juny de 2017
314-02846/12

Proponent: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02841/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rang del membre 
de la Comissaria General d’Informació del Cos de Mossos d’Esquadra 
que va viatjar a Wiesbaden (Alemanya) del 26 al 28 d’abril de 2017
314-02847/12

Proponent: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 314-02847/12, 314-
02848/12, 314-02849/12, 314-02850/12, 314-02851/12 i 314-02852/12, 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.

El cos de Mossos d’Esquadra és membre de la xarxa europea de laboratoris fo-
renses (ENFSI) i participa en els diferents grups de treballs constituïts en el marc 
de les diferents disciplines i especialitats forenses.

En aquest àmbit de treball, l’intercanvi d’informació tècnica és constant i ha-
bitual, amb la finalitat de millorar i actualitzar la capacitat tècnica dels diferents 
departaments de policia científica dels cossos policials que integren aquesta xarxa.

El desplaçament a Wiesbaden entre el 26 i el 28 d’abril de 2017 d’un caporal del 
cos de Mossos d’Esquadra, expert en informàtica forense i membre de la Comis-
saria General d’Investigació Criminal, va consistir en una reunió preparatòria del 
curs Training course on open source IT Forensics d’Europol, que es va impartir a La 
Haia del 26 de novembre al 8 de desembre de 2017.

Els contactes amb la coordinació del curs, que va demanar la participació com 
a docent del caporal de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en qualitat 
d’expert forense europeu reconegut, es va fer mitjançant la Unidad Nacional de Eu-
ropol del Cos Nacional de Policia.

Barcelona, 5 de febrer de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del viatge 
d’un membre del Cos de Mossos d’Esquadra a Wiesbaden (Alemanya) 
del 26 al 28 d’abril de 2017
314-02848/12

Proponent: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02847/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones amb 
què va mantenir contactes el membre del Cos de Mossos d’Esquadra 
que va viatjar a Wiesbaden (Alemanya) del 26 al 28 d’abril de 2017
314-02849/12

Proponent: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02847/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge d’un 
membre del Cos de Mossos d’Esquadra a Wiesbaden (Alemanya) del 
26 al 28 d’abril de 2017
314-02850/12

Proponent: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02847/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús que ha fet de la 
informació aconseguida pel membre del Cos de Mossos d’Esquadra 
que va viatjar a Wiesbaden del 26 al 28 d’abril de 2017
314-02851/12

Proponent: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02847/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es va compartir la 
informació aconseguida pel membre del Cos de Mossos d’Esquadra 
que va viatjar a Wiesbaden del 26 al 28 d’abril de 2017
314-02852/12

Proponent: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02847/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’operatiu policial i 
el nombre d’agents implicats en el cas del clan Fajardo
314-02853/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 314-02853/12, 314-
02854/12, 314-02855/12 i 314-02856/12, 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 Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra no va participar en el dispositiu 
a què fan referència les preguntes, el va dur a terme exclusivament la Guàrdia Civil.

Barcelona, 5 de febrer de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els delictes que 
s’imputen als membres del clan Fajardo
314-02854/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02853/12.



BOPC 262
15 de febrer de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’àrea d’actuació del 
clan Fajardo
314-02855/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02853/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les xifres de 
l’operació policial relativa al clan Fajardo
314-02856/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02853/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius 
de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sant Vicenç dels Horts 
(Baix Llobregat)
314-02857/12

Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 314-02857/12 i 314-
02858/12, 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 localitat de Sant Vicenç dels Horts té una comissaria de districte (CD) que 
està en l’àrea d’influència de l’àrea bàsica policial (ABP) de Sant Feliu de Llobregat. 
El nombre d’efectius que hi ha actualment a la CD de Sant Vicenç dels Horts és de 
63 efectius i els de l’ABP de Sant Feliu de Llobregat és de 148.

Els fets delictius coneguts al municipi s’han mantingut estables al llarg dels dar-
rers tres anys, amb una lleugera tendència a la baixa: d’un total de 1.328 fets cone-
guts l’any 2016 es va passar als 1.201 l’any 2017 i a un total de 1.199 l’any 2018.

La ràtio d’efectius a l’àrea territorial de la comissaria de Sant Vicenç dels Horts 
és de 0,9 agents de la PG-ME per 1000 habitants i d’1,36 agents de la Policia Local 
per 1.000 habitants.

Barcelona, 5 de febrer de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius 
que hauria de tenir la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sant 
Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) per ràtio d’habitants
314-02858/12

Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02857/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions contra el tràfic de drogues dutes a terme a les 
comarques de Girona els darrers dos anys
314-02869/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 314-02869/12, us 
informo del següent:

Durant l’any 2017 les unitats d’investigació de les àrees bàsiques policials de la 
Regió Policial Girona van tancar 85 investigacions relacionades amb el cultiu, la 
distribució, l’elaboració, l’emmagatzematge, la venda i el transport de drogues.

Durant l’any 2018 les investigacions que han estat tancades per les mateixes uni-
tats han estat 48.

El nombre de persones detingudes per delictes contra la salut pública a la Regió 
Policial Girona va ser de 490 l’any 2017 i de 381 l’any 2018.

Barcelona, 5 de febrer de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
té l’Agència Catalana de l’Aigua de les tres fuites de fuel de l’empresa 
Lafarge al riu Besòs
314-02870/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 
314-02870/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02871/12 a 314-
02876/12.

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 
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conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Els tres abocaments a què es fa referència han tingut lloc per sobreeiximents de 
la xarxa de clavegueram cap a la llera, a causa dels cabals aportats en poc temps al 
sistema unitari de sanejament (que recull conjuntament aigües residuals i pluvials), 
per les intenses pluges ocorregudes en les dates en què s’han registrat aquests abo-
caments.

En aquest cas, l’administració encarregada de la inspecció i control de les ac-
tivitats connectades al sistema de clavegueram públic és l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB).

Després de tenir coneixement dels fets, en data 13/06/2018, l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) va dur a terme una inspecció sobre el terreny [exp. INS18005050] 
per tal d’avaluar els efectes del primer abocament sobre la llera. L’informe corres-
ponent conclou que només es va produir afecció sobre la vegetació.

Posteriorment, en data 05/11/2018, l’ACA va dur a terme una nova inspecció so-
bre el terreny [exp. INS18008280] per tal d’avaluar els efectes del segon abocament. 
L’informe corresponent recull que l’àrea afectada (zona verda i camí del marge dret 
del riu Besòs) havia estat netejada per l’AMB, i que ja no s’observava cap afecció 
residual significativa sobre el curs fluvial.

Finalment, en data 20/11/2018, l’ACA va rebre un avís que l’AMB es trobava ja 
netejant la zona afectada pel tercer dels abocaments esmentats, de manera que no es 
va considerar necessari dur a terme cap nova inspecció.

Les diverses inspeccions dutes a terme per l’ACA van servir per constatar que 
no s’havien arribat a produir alteracions significatives. L’àrea afectada pels aboca-
ments esmentats es troba dins els límits de l’endegament del riu Besòs, però en un 
indret molt allunyat de la llera d’aigües baixes, de manera que en cap moment no 
es van poder produir efectes negatius sobre la qualitat de l’aigua. Tampoc no cons-
ta que s’hagi produït cap afecció significativa sobre la fauna o la flora existents en 
aquest indret.

Durant les actuacions d’inspecció practicades arran dels episodis d’abocaments 
esmentats, l’ACA va estar en contacte amb la Diputació de Barcelona, en tant que 
gestora del parc fluvial del Besòs. L’Ajuntament no va participar d’aquests contactes.

Pel que fa a eventuals expedients sancionadors, d’acord amb el Reglament me-
tropolità d’abocaments d’aigües residuals i l’article 53 del Decret legislatiu 3/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya, correspon a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en tant que 
administració competent en el sistema de sanejament de Montcada, la incoació dels 
eventuals expedients sancionadors contra els establiments que hi estant connectats. 
En aquest cas en concret seria contra Lafarge, pels abocaments al clavegueram pú-
blic que hagin pogut infringir les condicions reglamentàries.

Pel que fa als abocaments al medi, aquests s’han produït a causa dels cabals 
aportats en poc temps al sistema unitari de sanejament (que recull conjuntament 
aigües residuals i pluvials) de Montcada, per les intenses pluges ocorregudes en les 
dates en què s’han registrat aquests abocaments.

Tanmateix, aquests abocaments han arribat a la llera del riu Besòs mitjançant 
un sobreeixidor del sistema, que havia estat convenientment declarat per l’AMB a 
l’ACA, d’acord amb la Disposició addicional segona del Reial Decret 849/1986, d’11 
d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic, que desenvolu-
pa els títols preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües 
(RDPH), de manera que, segons l’article 259 ter, apartat 4, d’aquest mateix RDPH, 
el seu funcionament en episodis de pluja no constitueix infracció.

Per altra banda, en relació amb la realització d’inspeccions periòdiques a l’em-
presa Lafarge per evitar nous abocaments accidentals, d’acord amb la informació 
disponible i competències del Servei d’Informació, Inspecció i Control Ambien-
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tal d’Activitats, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DG-
QACC) informa del següent:

– L’establiment de l’empresa Lafarge Holcim España, SAU, localitzat al muni-
cipi de Montcada i Reixac, està cobert pel Pla d’inspecció ambiental integrada amb 
identificador IDQA 00304.

– Aquest establiment ha estat objecte d’inspecció ambiental integrada «progra-
mada», en el marc dels Programes dels anys 2014, 2015, 2017 i 2018.

La finalitat d’aquestes inspeccions és comprovar el compliment de les condicions 
previstes en l’autorització ambiental de l’establiment.

En la taula següent s’identifiquen les visites d’inspecció realitzades i el resultat 
declarat a l’informe.

Programa 
d’inspecció

Codi 
inspecció

Data execució visites de 
l’entitat col·laboradora

Declaració 
informe final

2014 B1CP140228 Entre el 8 de maig i el 23 
de desembre de 2014

Es compleixen 
satisfactòriament les 
condicions fixades en 
l’autorització ambiental

2015 B1INS150487 Entre el 25 d’agost i el 23 
de desembre de 2015

Es garanteix un 
compliment adequat de 
les condicions fixades en 
l’autorització ambiental

2017 B1INS170249 Entre el 2 de maig i el 27 
de juny de 2017

Es garanteix un 
compliment adequat de 
les condicions fixades en 
l’autorització ambiental

2018 B1INS180564 Entre el 17 i el 26 d’octubre 
de 2018

En procés d’emissió 
d’informe

– La DGQACC ha dissenyat una metodologia per avaluar el risc ambiental dels 
establiments coberts pel Pla d’inspecció d’acord amb els criteris establerts en la Di-
rectiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre, so-
bre les emissions industrials (Directiva DEI). Aquesta metodologia, que s’ajusta als 
principis del mètode IRAM (Integrated Risk Assessment Method) desenvolupat per 
la xarxa IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement 
of Environmental Law), en el projecte IMPEL Easy tools, estableix l’algoritme disse-
nyat i els criteris adoptats per a la selecció dels establiments que han d’ésser objec-
te d’inspecció ambiental integrada «programada» en el marc del proper Programa 
d’inspecció ambiental per a l’any 2019.

En aplicació de la metodologia esmentada, l’establiment de l’empresa Lafarge  
Holcim España, SAU també ha de ser objecte d’inspecció ambiental integrada «pro-
gramada» en el marc del nou Programa d’inspecció ambiental per a l’any 2019 que 
el passat 21 de gener de 2019 va ser aprovat per la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic.

Barcelona, 6 de febrer de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
té l’Agència Catalana de l’Aigua dels efectes de les tres fuites de fuel 
de l’empresa Lafarge al riu Besòs
314-02871/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02870/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació amb 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) amb relació a 
les tres fuites de fuel de l’empresa Lafarge al riu Besòs
314-02872/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02870/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció d’exigir 
a l’empresa Lafarge la neteja del llit del riu Besòs i del clavegueram 
públic per les fuites de fuel
314-02873/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02870/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat de 
l’Agència Catalana de l’Aigua d’obrir expedient a l’empresa Lafarge 
per les fuites de fuel al riu Besòs
314-02874/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02870/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions a 
l’empresa Lafarge per a evitar abocaments al riu Besòs
314-02875/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02870/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic arran de les 
fuites de fuel de l’empresa Lafarge al riu Besòs
314-02876/12

Proponent: David Cid Colomer, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02870/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
assistencials i econòmics per a suprimir el servei de pediatria del 
CAP Vallès Oriental, de Granollers
314-02915/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 les preguntes parlamentàries 314-02915/12 a 
314-02920/12 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

En primer lloc, la concentració de l’atenció pediàtrica de dos equips d’atenció 
primària de Granollers en un de sol es deu a una motivació assistencial, i és que el 
fet que es tracti de dos equips amb pocs pediatres assignats (5 en total) fa molt difí-
cil assegurar la cobertura de matins i tardes, especialment en períodes de vacances 
o en baixes o absències. A més, es fa difícil la coordinació entre pediatres que coin-
cideixen poc en el CAP (formació, sessions clíniques, etc.). Altrament, els dos CAP 
(CAP Vallès i CAP Sant Miquel) són a la vora i el CAP Sant Miquel disposa d’espais 
idonis per a la concentració de l’atenció pediàtrica.

En referència al nombre de visites realitzades per part del servei de pediatria du-
rant l’any 2017, el CAP Vallès Oriental va realitzar 13.278 visites, i el CAP Sant mi-
quel va realitzar 10.425 visites. Tanmateix, el CAP Vallès Oriental té una població 
en edat pediàtrica assignada de 4093, i en va atendre 3.176, mentre que el CAP Sant 
miquel té una població pediàtrica assignada de 2.598 i en va atendre 2.151.

Els diagnòstics més freqüents d’aquestes visites realitzades són els que es deta-
llen a continuació: 
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Diagnòstic Centre Sud Nombre

Control del nen sa 2.464 1.647 4.111
Infecció vies respiratòries altes 2.195 1.288 3.483
Infecció vies respiratòries baixes 986 804 1.790
Dermatitis 732 362 1.094
Otitis 421 377 798
Malalties víriques amb afectació cutània 
(mol·luscos, berrugues,...) 363 251 614
Bronquitis / asma 371 232 603
Gastroenteritis 358 227 585
Dolor abdominal, nàusees i vòmits 294 211 505
Conjuntivitis 274 195 469
Febre 247 151 398
Tos 112 185 297
Ferides 146 119 265
Trastorns de l’activitat i l’atenció 117 88 205
Malalties dentals 130 68 198

Pel que fa a les hores de professional mèdic, les hores de pediatra assignades al 
2017 per a l’EAP Granollers Centre eren de 4.926 hores (3 pediatres), i per a l’EAP 
Granollers Sud (Sant Miquel) eren de 3.284 hores (2 pediatres).

Des del mes de juliol de 2018, els professionals de pediatria dels equips d’atenció 
primària de Centre i Sud de Granollers treballen concentrats al CAP Sant Miquel. 
S’han mantingut les hores de pediatra prèviament assignades a cada un dels equips 
i, a més s’han afegit 1.084 hores de pediatra (fraccions de cada un dels equips que 
s’han pogut agrupar i oferir de manera més atractiva als professionals) i 328 hores 
d’especialista de l’Hospital de Granollers que un dia per setmana visita en el CAP 
Sant Miquel, a l’hora que contribueix a la formació continuada dels pediatres i la 
coordinació entre l’atenció primària i l’hospitalària.

En definitiva, es va provar el funcionament d’aquesta concentració en els mesos 
d’estiu i, en ser ben valorat pels professionals i en no haver rebut queixes per part 
dels pacients o familiars es va considerar positiu el seu manteniment.

Barcelona, 30 de gener de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

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

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02915/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients atesos el 2017 al servei de pediatria del CAP Vallès Oriental i 
el CAP Sant Miquel, de Granollers
314-02917/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02915/12.

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

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02915/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
de professional mèdic assignades als equips de pediatria del CAP 
Vallès Oriental i el CAP Sant Miquel, de Granollers, a partir del 
novembre del 2018
314-02919/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02915/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
s’ha suprimit el servei de pediatria del CAP Vallès Oriental, de 
Granollers
314-02920/12

Proponent: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02915/12.

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones 
acomiadades de l’empresa Sistema d’Emergències Mèdiques del 
2010 ençà
314-02940/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, juntament amb un altre diputat del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 314-02940/12 us in-
formo del següent:

A continuació es mostra el nombre de persones que han estat acomiadats del Sis-
tema d’Emergències Mèdiques des de l’any 2010, desglossat per anys.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017

5 7 1 3 6 5 5

El nombre d’acomiadaments objectius va ser 18 i el d’acomiadaments disciplina-
ris 3. Així mateix, el nombre d’acomiadaments objectius declarats improcedents va 
ser 1 i el nombre d’acomiadaments disciplinaris declarats improcedents 8.

L’import mitjà de les indemnitzacions va ser 38.148,46 euros.
Els motius dels acomiadaments van ser: disciplinari; objectius per ineptitud so-

brevinguda; objectius per amortització del lloc de treball; extinció de la relació la-
boral per modificació substancial de l’article 41.3 de l’Estatut dels treballadors (ET); 
extinció de l’article 50 de l’ET; i acomiadament objectiu per causes tècniques, eco-
nòmiques o organitzatives.

Les indemnitzacions es van adequar a l’establert per la normativa d’acord amb la 
qualificació, antiguitat i salari del treballador.

Finalment, cal indicar que al SEM no figuren adscrits càrrecs de lliure designació.

Barcelona, 30 de gener de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de l’estudi 
d’opinió encarregat pel Servei Català de la Salut a Fieldwork MDK
314-02972/12

Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 de 314-02972/12 a 
314-02974/12 us informo del següent:

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

La informació relativa a la licitació promoguda pel Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM) corresponent a un contracte de serveis per a la realització dels treballs 
corresponents al Baròmetre Sanitari de Catalunya i als estudis del PLAENSA està 
publicada al lloc web Contractació Pública, a l’enllaç https://contractaciopublica.gen-

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?idDoc=34304379&lawType=3&reqCode=viewPcan&idCap=206778&
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cat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?idDoc=34304379&lawType=3&re-
qCode=viewPcan&idCap=206778&

El Pla d’enquestes de satisfacció (PLAENSA) és un projecte que va començar 
l’any 2001 per avaluar la qualitat del servei i el grau de satisfacció de les persones 
usuàries amb els diferents serveis sanitaris públics, amb l’objectiu d’obtenir una in-
formació que resulta molt valuosa per dissenyar i implementar estratègies de millo-
ra de la qualitat en la provisió d’aquests serveis. Els estudis PLAENSA, permeten 
al Departament de Salut conèixer l’experiència de la ciutadania que ha utilitzat el 
sistema sanitari públic. Els estudis PLAENSA es poden consultar al lloc web del 
CatSalut, al següent enllaç http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/
instruments-relacio/valoracio-serveis-atencio-salut/enquestes-satisfaccio/.

El Baròmetre sanitari de Catalunya, elaborat pel CatSalut conjuntament amb 
el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), és un instrument que copsa les opinions de la 
ciutadania sobre el sistema sanitari català en general i, alhora, sobre la incidència 
de qüestions ocasionals, amb immediatesa i continuïtat suficient per incorporar els 
resultats en l’orientació de polítiques sanitàries a Catalunya. Aquest estudi recull 
l’opinió de la ciutadania en general sobre el sistema sanitari, l’hagin utilitzat o no.

El CEO introdueix en el qüestionari aquelles preguntes que considera més adi-
ents per tal de fer el Baròmetre, ja que té per objecte l’anàlisi de les actituds i opi-
nions de la societat catalana, l’avaluació i el seguiment de les polítiques i/o serveis 
de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu algunes preguntes fan referència a:

– Origen/procedència de la persona (on va néixer, a quina CA (si és de fóra de 
Catalunya), i si té la ciutadania espanyola o no).

– Recordatori de vot (a quin partit o coalició va votar en les darreres eleccions 
al Parlament de Catalunya).

Aquesta informació és pública al lloc web del CEO, a l’enllaç http://ceo.gencat.
cat/ca/ceo/ i a l’espai del Baròmetre sanitari es poden trobar els resultats detallats 
des del 2010, la fitxa tècnica i el qüestionari amb totes les preguntes, a l’enllaç http://
ceo.gencat.cat/ca/estudis/registre-estudis-dopinio/estudis-de-la-generalitat/detall/in-
dex.html?id=6829.

Al lloc web del CatSalut es poden consultar els informes dels resultats des 
del 2011, a l’enllaç http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/instru-
ments-relacio/valoracio-serveis-atencio-salut/barometre-sanitari.

Barcelona, 30 de gener de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’estudi 
d’opinió encarregat pel Servei Català de la Salut a Fieldwork MDK
314-02973/12

Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02972/12.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?idDoc=34304379&lawType=3&reqCode=viewPcan&idCap=206778&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?idDoc=34304379&lawType=3&reqCode=viewPcan&idCap=206778&
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/instruments-relacio/valoracio-serveis-atencio-salut/enquestes-satisfaccio/
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/instruments-relacio/valoracio-serveis-atencio-salut/enquestes-satisfaccio/
http://ceo.gencat.cat/ca/ceo/
http://ceo.gencat.cat/ca/ceo/
http://ceo.gencat.cat/ca/estudis/registre-estudis-dopinio/estudis-de-la-generalitat/detall/index.html?id=6829
http://ceo.gencat.cat/ca/estudis/registre-estudis-dopinio/estudis-de-la-generalitat/detall/index.html?id=6829
http://ceo.gencat.cat/ca/estudis/registre-estudis-dopinio/estudis-de-la-generalitat/detall/index.html?id=6829
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/instruments-relacio/valoracio-serveis-atencio-salut/barometre-sanitari
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/instruments-relacio/valoracio-serveis-atencio-salut/barometre-sanitari
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de les 
preguntes sobre la procedència i la intenció de vot formulades a l’estudi 
d’opinió encarregat pel Servei Català de la Salut a Fieldwork MDK
314-02974/12

Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02972/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els termes exactes 
de l’acord de creació d’un nou ens per a gestionar l’Hospital Sant 
Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02975/12

Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 de 314-02975/12 a 
314-02978/12 us informo del següent:

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

El Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Ajuntament de Reus han plantejat la 
creació d’un nou ens per tal de gestionar els serveis sanitaris que en aquests mo-
ments duu a terme l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. La solució formulada 
per a la prestació d’aquestes activitats serà la d’una entitat de dret públic (EDP), que 
es formalitzarà en el segon semestre de 2019.

Aquest recurs permetrà garantir, mitjançant el CatSalut, els serveis assisten-
cials que s’ofereixen a la població de Reus, el Baix Camp i el Camp de Tarragona. 
La nova empresa de dret públic assumirà tant l’activitat hospitalària com l’activitat 
d’atenció primària de SAGESSA al territori.

El personal i els serveis prestats per SAGESSA es subrogaran en la nova entitat 
amb les mateixes condicions que les actualment vigents.

En relació al conveni de col·laboració existent entre SAGESSA i la Universitat no 
hi ha cap canvi previst, i pel que fa els acords, aquests es mantindran.

L’acord respon a les següents finalitats:
– La determinació d’un marc d’acció conjunta entre l’Administració de la Gene-

ralitat de Catalunya, actuant a través del CatSalut, i l’Ajuntament de Reus.
– L’anàlisi de la situació corporativa de l’administració municipal en relació amb 

l’organització dels serveis d’atenció a la salut dependents de l’Ajuntament de Reus.
– La determinació de la metodologia de transmissió dels elements patrimonials 

i les condicions de dites transmissions.
– El propòsit de determinar les condicions finals de l’adquisició de la societat 

anònima municipal (SAM) de Reus i la resta d’entitats participades i/o dependents 
(i altres drets patrimonials que existeixin) en un conveni entre les parts, previ com-
pliment dels procediments i normes substantives aplicables a cada Administració.

– La voluntat finalista de les parts de facilitar la transmissió o la disponibilitat 
del conjunt de recursos destinats efectivament a la prestació dels serveis públics 
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en el marc del sistema públic de salut a la ciutat de Reus i seva àrea d’influència 
a l’EDP, sota la perspectiva d’aportar-li les eines materials per a un funcionament 
assistencial de qualitat i les condicions econòmiques per a un desenvolupament del 
servei equilibrat.

Barcelona, 30 de gener de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió en les 
condicions dels treballadors de l’acord de creació d’un nou ens per a 
gestionar l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
314-02976/12

Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02975/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis previstos 
en l’acord de creació d’un nou ens per a gestionar l’Hospital Sant 
Joan, de Reus (Baix Camp), pel que als serveis que presta Sagessa
314-02977/12

Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02975/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis previstos 
en l’acord de creació d’un nou ens per a gestionar l’Hospital Sant 
Joan, de Reus (Baix Camp), pel que fa als convenis de col·laboració 
de Sagessa
314-02978/12

Proponent: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02975/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les 
dues vacants del servei de traumatologia de l’Hospital de La Seu 
d’Urgell
314-03001/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 de 314-03001/12 a 
314-03005/12 us informo del següent:

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

Pel que fa a la cobertura de dues vacants del servei de traumatologia a la Funda-
ció Sant Hospital La Seu d’Urgell, cal assenyalar que el mes de desembre van cau-
sar baixa de l’entitat dos traumatòlegs, un d’ells amb contracte amb jornada a temps 
complet i l’altre amb jornada d’un 60%.

Amb l’objectiu de donar resposta a aquesta situació, el mes de novembre es va 
contractar un metge especialista en traumatologia amb jornada a temps complet i es 
preveu la contractació d’un altre traumatòleg amb jornada a temps complet en les 
properes setmanes.

Per tal d’assegurar tota l’activitat quirúrgica, es va realitzar la contractació tem-
poral d’un traumatòleg, segons les necessitats.

Tot i que no es va anul·lar cap visita de traumatologia, es van veure afectats 94 
pacients, als quals se’ls va haver de tornar a programar la visita de consultes exter-
nes. Aquests pacients van ser visitats durant el passat mes de desembre. Les visites 
postquirúrgiques setmanals es van realitzar totes per part dels diferents membres 
del servei.

El mes de desembre de 2018 la llista d’espera per a una consulta de traumatolo-
gia a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell va ser de 175 persones, amb un 
temps mitjà d’espera per a la primera visita de 37 dies. Aquesta informació es publi-
ca mensualment al lloc web del Servei Català de la Salut (CatSalut), a l’enllaç http://
catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/.

Barcelona, 30 de gener de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients afectats per la manca de dos traumatòlegs a l’Hospital de 
La Seu d’Urgell
314-03002/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03001/12.

http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/
http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
preses per a garantir les visites postquirúrgiques setmanals de 
traumatologia a l’Hospital de La Seu d’Urgell
314-03003/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03001/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
visites i consultes de traumatologia anul·lades a l’Hospital de La Seu 
d’Urgell per la manca de dos traumatòlegs
314-03004/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03001/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera 
per a una visita i consulta de traumatologia a l’Hospital de La Seu 
d’Urgell
314-03005/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03001/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat de la 
planta setzena de l’edifici dels Jutjats de Sabadell des del gener del 
2018
314-03061/12

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 314-03061/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Justícia disposa de la planta 16 de l’edifici on s’ubiquen els 
jutjats de Sabadell a través d’un contracte d’arrendament signat el 23 de desembre 
de 2017 per una durada de quatre anys d’obligat compliment per ambdues parts, 
prorrogable d’any en any, obligatòriament per a la part arrendadora i potestativa-
ment per a la part arrendatària, fins un màxim de 16 anys més, és a dir, que la du-
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rada de l’arrendament i totes les seves pròrrogues serà com a màxim de 20 anys. 
La renda mensual inicial és de 6.700 € més l’IVA corresponent, revisable d’any en 
any de conformitat amb les variacions de l’índex de preus de lloguer d’oficines, a 
nivell de Catalunya, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística, més l’IBI anual 
repartit mensualment, abonat junt amb els rebuts de lloguer (8.459,59 € amb la part 
de l’IBI inclosa durant el 2018) més la participació fixa en les despeses comunitàries 
(1.697,27 € mensuals el 2018). La renda s’està pagant des de l’1 de desembre de 2017.

Barcelona, 4 de febrer de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients sobre clàusules abusives en escriptures hipotecàries en 
tràmit als diferents jutjats especialitzats
314-03062/12

Proponent: Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

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 314-03062/12 us in-
formo del següent:

En aquest quadre detallem les dades dels jutjats especialitzats en aquesta matèria 
de cada província durant l’any 2018: 

Any 2018 Assumptes ingressats Assumptes resolts Assumptes pendents

Barcelona 17.341 2.704 30.354
Tarragona 2.120 2.024 2.789
Lleida 1.042 752 854
Girona 2.156 1.089 1.206
Total 22.659 6.569 35.203

El detall de les mesures que fins ara ha adoptat el Departament de Justícia per 
reforçar els jutjats competents per al coneixement dels litigis sobre clàusules abusi-
ves en escriptures hipotecàries és el següent: 

Personal de reforç

Localitat Òrgan judicial Cos Inici mesura

Barcelona 1a. Instància 50 AJ 03.07.2017
Barcelona 1a. Instància 50 AJ 03.07.2017
Barcelona 1a. Instància 50 AJ 03.04.2018
Barcelona 1a. Instància 50 GPA 19.06.2017
Barcelona 1a. Instància 50 GPA Previst 04.02.2019

Barcelona 1a. Instància 50 TPA 19.06.2017

Barcelona 1a. Instància 50 TPA 04.09.2017
Barcelona 1a. Instància 50 TPA 04.09.2017
Barcelona 1a. Instància 50 TPA 22.01.2018

Barcelona 1a. Instància 50 TPA 22.01.2018

Barcelona 1a. Instància 50 TPA Previst 04.02.2019
Barcelona 1a. Instància 50 TPA Previst 04.02.2019
Barcelona 1a. Instància 50 TPA Previst 04.02.2019

Barcelona Aud. Prov. Sec. 15a GPA Previst 04.02.2019

Barcelona Aud. Prov. Sec. 15a TPA Previst 04.02.2019
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Localitat Òrgan judicial Cos Inici mesura

Girona 1a. Instància 3 GPA 12.02.2018
Girona 1a. Instància 3 TPA 09.04.2018

Tarragona 1a. Instància 8 GPA 11.06.2018
Tarragona 1a. Instància 8 TPA 23.07.2018

Resum dotacions aprovades a data 04.02.2019

Barcelona 1a. Instància 50
  2 GPA
  8 TPA
  3 AUX

Barcelona Aud. Prov. Sec. 15a
  1 GPA
  1 TPA

Girona 1a. Instància 3
  1 GPA
  1 TPA

Tarragona 1a. Instància 8

  1 GPA
  1 TPA

Prolongacions de jornada

Localitat Òrgan judicial Cos Inici mesura Hores

Barcelona 1a. Instància 50 GPA 01.09.17 20
Barcelona 1a. Instància 50 TPA 03.05.16 20
Barcelona 1a. Instància 50 TPA 01.09.17 20
Barcelona 1a. Instància 50 TPA 01.03.18 20
Barcelona 1a. Instància 50 TPA 01.03.18 20
Barcelona 1a. Instància 50 TPA 01.06.18 10
Barcelona 1a. Instància 50 TPA 01.06.18 10
Girona 1a. Instància 3 GPA 01.11.17 20
Girona 1a. Instància 3 TPA 01.11.17 10
Girona 1a. Instància 3 TPA 01.11.17 10
Tarragona 1a. Instància 8 TPA 01.09.17 20
Tarragona 1a. Instància 8 TPA 01.09.17 20

Resum dotacions aprovades a data 04.02.2019

Barcelona 1a. Instància 50
1 PJ GPA 20 hores
6 PJ TPA 100 hores

Girona 1a. Instància 3
1 PJ GPA 20 hores

2 PJ TPA 20 hores

Tarragona 1a. Instància 8

1 PJ GPA 20 hores
1 PJ TPA 20 hores

Barcelona, 7 de febrer de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’exempció de pagament de les taxes per ús de les instal·lacions 
portuàries a les entitats sense ànim de lucre
311-00918/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 28149 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 06.02.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Marina Bravo Sobrino, portaveu 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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 comp-
ten 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
Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta; Francisco Javier Domínguez Serrano, 

diputat, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
promoció del rem amb llagut
311-00919/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 28151 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 06.02.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Marina Bravo Sobrino, portaveu 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.
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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 comp-
ten 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: 
– 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
Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta; Francisco Javier Domínguez Serrano, 

diputat, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
decisions, mesures i prioritats sobre la conca del Siurana
311-00920/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 28153 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 06.02.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Marina Bravo Sobrino, portaveu 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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 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’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 
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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
Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta; Francisco Javier Domínguez Serrano, 

diputat, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius per a crear la Taula del Siurana-Riudecanyes
311-00921/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 28155 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 06.02.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Marina Bravo Sobrino, portaveu 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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.

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
Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta; Francisco Javier Domínguez Serrano, 

diputat, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
composició de la Taula del Siurana-Riudecanyes
311-00922/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 28158 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 06.02.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Marina Bravo Sobrino, portaveu 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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 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’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: 
– 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
Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta; Francisco Javier Domínguez Serrano, 

diputat, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
problemes i les propostes debatuts en la reunió de la Taula del 
Siurana-Riudecanyes del 5 de desembre de 2018
311-00923/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 28160 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 06.02.2019

A la Mesa de la Comissió de Territori
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Marina Bravo Sobrino, portaveu 

adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
165.3 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

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.

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
Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta; Francisco Javier Domínguez Serrano, 

diputat, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
composició i les funcions de la Comissió Interdepartamental per a la 
Prevenció i Lluita contra la Malaltia de la Pesta Porcina Africana
311-00924/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 28162 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 06.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Javier Rivas Escamilla, diputa-

do del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
165.3 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno 
para que les 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 enfer-me-
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 oralment en comissió 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
311-00925/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 28168 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació, 06.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Javier Rivas Escamilla, diputa-

do del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
165.3 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno 
para que les sea respuesta oralmente en comisión.
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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 enfer-me-
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: 
– ¿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, 15 de enero de 2019
Francisco Javier Domínguez Serrano, Javier Rivas Escamilla, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’impacte econòmic de la pesta porcina africana
311-00926/12

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP CS

Reg. 28170 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 06.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputado, Javier Rivas Escamilla, diputa-

do del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
165.3 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta al Gobierno 
para que les 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 estos diputados y a su grupo parlamentario: 
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– ¿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 oralment en comissió sobre l’import 
anual atorgat als consells esportius en el període 2014-2017
311-00933/12

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 29039 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 13.02.2019

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
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 consells esportius de Catalunya son agrupaciones deportivas, sin ánimo de 
lucro, formadas por centros o asociaciones escolares, clubs o federaciones deporti-
vas y entidades municipales de gestión deportiva que se dedican al fomento, promo-
ción y organización de la actividad deportiva en edad escolar de carácter no obliga-
torio dentro de un ámbito territorial determinado.

Su financiación es mayoritariamente pública mediante la concesión de subven-
ciones que son otorgadas con un carácter anual.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– El importe anual otorgado a cada uno de los consells esportius de Catalunya 

(UCEC) durante los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

Palacio del Parlamento, 18 de enero de 2019
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
té de la manifestació convocada per Frente Nacional Identitario a 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) el 9 de febrer de 2019
314-03862/12

FORMULACIÓ: MARIA SIRVENT ESCRIG, DEL SP CUP-CC

Reg. 28529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163 
i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Si el Govern de la Generalitat ha pres coneixement de la manifestació de Fren-
te Nacional Identitario que tindrà lloc el proper 9 de febrer de 2019 a Santa Coloma 
de Gramenet?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2019
Maria Sirvent Escrig, diputada SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge 
del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda a 
Ginebra (Suïssa) del 31 de gener de 2019
314-03863/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 28608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat l’objectiu del viatge del vicepresident de la Generalitat i conseller 

d’Economia i Hisenda a Ginebra (Suïssa) el passat 31 de gener de 2019?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda durant el 
viatge a Ginebra (Suïssa) del 31 de gener de 2019
314-03864/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 28609 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’agenda del vicepresident de la Generalitat i conseller d’Econo-

mia i Hisenda durant el seu viatge a Ginebra (Suïssa) el passat 31 de gener de 2019?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC



BOPC 262
15 de febrer de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 59 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda durant 
el viatge a Ginebra (Suïssa) del 31 de gener de 2019
314-03865/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 28610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines persones, altres membres del Govern o personal al servei de la Gene-

ralitat, han acompanyat al vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i 
Hisenda durant el seu viatge a Ginebra (Suïssa) el passat 31 de gener de 2019? Indi-
car els càrrecs dels acompanyants i els motius, en cada cas, que han justificat el seu 
desplaçament en el viatge.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de 
periodistes entre els acompanyants del vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda durant el viatge a Ginebra (Suïssa) 
del 31 de gener de 2019
314-03866/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 28611 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Han acompanyat periodistes al vicepresident de la Generalitat i conseller 

d’Economia i Hisenda durant el seu viatge a Ginebra (Suïssa) el passat 31 de gener 
de 2019? En cas afirmatiu, quants periodistes l’han acompanyat, a quins mitjans hi 
treballen i qui ha assumit el cost del viatge dels periodistes? En el cas que la Genera-
litat hagi assumit el cost del viatge, quin ha estat el cost total del desplaçament dels 
periodistes? Desglossar per conceptes.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a 
Ginebra (Suïssa) del vicepresident del Govern i conseller d’Economia 
i Hisenda en concepte de desplaçaments
314-03867/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 28612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del vicepresident de la Generalitat i conse-

ller d’Economia i Hisenda, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Ginebra 
(Suïssa) el passat 31 de gener de 2019 en concepte de desplaçament (vols)? Indicar 
les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a 
Ginebra (Suïssa) del vicepresident del Govern i conseller d’Economia 
i Hisenda en concepte de pernoctació
314-03868/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 28613 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del vicepresident de la Generalitat i con-

seller d’Economia i Hisenda, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Gine-
bra (Suïssa) el passat 31 de gener de 2019 en concepte de pernoctació, en el cas que 
hagi hagut? Indicar les característiques dels establiments hotelers en els que s’han 
allotjat.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a 
Ginebra (Suïssa) del vicepresident del Govern i conseller d’Economia 
i Hisenda en concepte de manutenció
314-03869/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 28614 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del vicepresident de la Generalitat i conse-

ller d’Economia i Hisenda, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Ginebra 
(Suïssa) el passat 31 de gener de 2019 en concepte de manutenció?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a 
Ginebra (Suïssa) del vicepresident del Govern i conseller d’Economia 
i Hisenda en concepte de desplaçaments durant la visita
314-03870/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 28615 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del vicepresident de la Generalitat i conse-

ller d’Economia i Hisenda, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Ginebra 
(Suïssa) el passat 31 de gener de 2019 en concepte de transport per als desplaça-
ments durant la visita? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del 
viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència a Londres del 31 de gener de 2019
314-03871/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 28616 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat l’objectiu del viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions Ins-

titucionals i Transparència a Londres (Regne Unit) el passat 31 de gener de 2019?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
durant el viatge a Londres del 31 de gener de 2019
314-03872/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 28617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat l’agenda del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 

i Transparència a Londres (Regne Unit) el passat 31 de gener de 2019?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència durant el viatge a Londres del 31 de gener de 2019
314-03873/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 28618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines persones, altres membres del Govern o personal al servei de la Genera-

litat, han acompanyat al conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència a Londres (Regne Unit) el passat 31 de gener de 2019? Indicar els càrrecs 
dels acompanyants i els motius, en cada cas, que han justificat el seu desplaçament 
en el viatge.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de 
periodistes entre els acompanyants del conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència durant el viatge a Londres 
del 31 de gener de 2019
314-03874/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 28619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Han acompanyat periodistes al conseller d’Acció Exterior, Relacions Instituci-

onals i Transparència a Londres (Regne Unit) el passat 31 de gener de 2019? En cas 
afirmatiu, quants periodistes l’han acompanyat, a quins mitjans hi treballen i qui ha 
assumit el cost del viatge dels periodistes? En el cas que la Generalitat hagi assumit 
el cost del viatge, quin ha estat el cost total del desplaçament dels periodistes? Des-
glossar per conceptes.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
a Londres del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència en concepte de desplaçaments
314-03875/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 28620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin ha estat el cost total del viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Lon-
dres (Regne unit) el passat 31 de gener de 2019 en concepte de desplaçament (vols)? 
Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
a Londres del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència en concepte de pernoctació
314-03876/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 28621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Lon-
dres (Regne unit) el passat 31 de gener de 2019 en concepte de pernoctació, en el 
cas que hagi hagut? Indicar les característiques dels establiments hotelers en els que 
s’han allotjat.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
a Londres del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència en concepte de manutenció
314-03877/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 28622 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Lon-
dres (Regne unit) el passat 31 de gener de 2019 en concepte de manutenció?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
a Londres del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència en concepte de desplaçaments durant la visita
314-03878/12

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 28623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, i dels seus acompanyants, durant el seu viatge a Lon-
dres (Regne unit) el passat 31 de gener de 2019 en concepte de transport per als des-
plaçaments durant la visita? Indicar les característiques del viatge.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2019
Santi Rodríguez i Serra, diputat SP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de 
seguretat laboral dels treballadors de Le Porc Gourmet de Santa 
Eugènia de Berga (Osona)
314-03879/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 28731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Estan sent víctimes, els treballadors i treballadores de Porc Gourmet de Santa 

Eugènia de Berga, de manca de seguretat laboral?
Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Yolanda López Fernández, diputada, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Le Porc Gourmet 
de Santa Eugènia de Berga (Osona) té comitè de seguretat i salut 
laborals
314-03880/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 28732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té la seu de l’empresa de Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga constituït 

el comitè de seguretat i salut?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació en 
riscos laborals dels treballadors de Le Porc Gourmet de Santa 
Eugènia de Berga (Osona)
314-03881/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 28733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Existeix manca de formació en riscos laborals dels treballadors i treballadores 

de la seu de Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la darrera 
inspecció de treball a Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga 
(Osona)
314-03882/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 28734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quina data es va realitzar l’última inspecció de treball en l’empresa de Porc 

Gourmet de Santa Eugènia de Berga?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació 
econòmica del Departament d’Educació al Catllar (Tarragonès) els 
darrers quatre anys
314-03883/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo Rosique, 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: 
– Quina aportació econòmica ha fet, el Departament d’Educació, en el municipi 

d’el Catllar en els darrers 4 anys? Per quins conceptes?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Carles Castillo Rosique, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contribució a la 
construcció de l’Escola Institut L’Agulla, del Catllar (Tarragonès)
314-03884/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28737 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo Rosique, 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: 
– Té previst el Departament d’Educació contribuir a la construcció del projecte 

d’Escola Institut L’Agulla d’el Catllar? En cas afirmatiu, de quina manera?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Carles Castillo Rosique, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista 
per a impulsar la construcció de l’Escola Institut L’Agulla, del Catllar 
(Tarragonès)
314-03885/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28738 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo Rosique, 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: 
– Quina inversió té previst fer el Departament d’Educació per impulsar el projec-

te i les obres de construcció de l’Escola Institut L’Agulla d’el Catllar?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Esther Niubó Cidoncha, Carles Castillo Rosique, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències 
entre les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit i les del llibre 
d’accidents del sector de trànsit d’Igualada (Anoia)
314-03886/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha informat que ha detectat erra-
des en les dades publicades el dia 29 de gener de 2019 pel Servei Català de Trànsit 
(SCT) sobre el Balanç de Sinistralitat a Lleida, Alt Pirineu, Aran i la Catalunya on 
s’evidencia que les dades donades per SCT no es corresponen a les dades reals. Se-
gons el SAP-FEPOL el SCT va manifestar no haver-hi tingut cap mort a la comarca 
de l’Anoia durant els anys 2017 i 2018. Però, segons el llibre d’accidents del sector de 
trànsit d’Igualada al qual ha tingut accés aquesta organització sindical, durant l’any 
2017 es van produir sis accidents amb el fatídic resultat de set persones mortes, men-
tre que durant l’any 2018 se’n van produir quatre d’accidents, en els quals sis perso-
nes hi van perdre la vida.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el motiu pel qual hi ha diferències entre les dades facilitades pel SCT 

i les que figuren en el llibre d’accidents del Sector del Trànsit d’Igualada?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha hagut canvis 
en la consideració de víctima mortal per accident de trànsit
314-03887/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha informat que ha detectat erra-
des en les dades publicades el dia 29 de gener de 2019 pel Servei Català de Trànsit 
(SCT) sobre el Balanç de Sinistralitat a Lleida, Alt Pirineu, Aran i la Catalunya on 
s’evidencia que les dades donades per SCT no es corresponen a les dades reals. Se-
gons el SAP-FEPOL el SCT va manifestar no haver-hi tingut cap mort a la comarca 
de l’Anoia durant els anys 2017 i 2018. Però, segons el llibre d’accidents del sector de 
trànsit d’Igualada al qual ha tingut accés aquesta organització sindical, durant l’any 
2017 es van produir sis accidents amb el fatídic resultat de set persones mortes, men-
tre que durant l’any 2018 se’n van produir quatre d’accidents, en els quals sis perso-
nes hi van perdre la vida.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha hagut un canvi en el criteri en la consideració de víctima mortal per ac-

cident de trànsit? En cas afirmatiu, per quin motiu? Aquest canvi de criteri pot haver 
estat el motiu de les diferències denunciades pel sindicat SAP-FEPOL?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han revisat les 
dades del sector de trànsit d’Igualada (Anoia) publicades pel Servei 
Català de Trànsit al gener del 2019
314-03888/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha informat que ha detectat erra-
des en les dades publicades el dia 29 de gener de 2019 pel Servei Català de Trànsit 
(SCT) sobre el Balanç de Sinistralitat a Lleida, Alt Pirineu, Aran i la Catalunya on 
s’evidencia que les dades donades per SCT no es corresponen a les dades reals. Se-
gons el SAP-FEPOL el SCT va manifestar no haver-hi tingut cap mort a la comarca 
de l’Anoia durant els anys 2017 i 2018. Però, segons el llibre d’accidents del sector de 
trànsit d’Igualada al qual ha tingut accés aquesta organització sindical, durant l’any 
2017 es van produir sis accidents amb el fatídic resultat de set persones mortes, men-
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tre que durant l’any 2018 se’n van produir quatre d’accidents, en els quals sis perso-
nes hi van perdre la vida.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Després de la denúncia feta per SAP-FEPOL s’han revisat les dades d’Igualada 

publicades pel Servei Català del Trànsit al gener de 2019?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb ferits greus que es van produir a l’Anoia el 
2017 i el 2018
314-03889/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha informat que ha detectat erra-
des en les dades publicades el dia 29 de gener de 2019 pel Servei Català de Trànsit 
(SCT) sobre el Balanç de Sinistralitat a Lleida, Alt Pirineu, Aran i la Catalunya on 
s’evidencia que les dades donades per SCT no es corresponen a les dades reals. Se-
gons el SAP-FEPOL el SCT va manifestar no haver-hi tingut cap mort a la comarca 
de l’Anoia durant els anys 2017 i 2018. Però, segons el llibre d’accidents del sector de 
trànsit d’Igualada al qual ha tingut accés aquesta organització sindical, durant l’any 
2017 es van produir sis accidents amb el fatídic resultat de set persones mortes, men-
tre que durant l’any 2018 se’n van produir quatre d’accidents, en els quals sis perso-
nes hi van perdre la vida.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit amb ferits greus es van produir a la comarca de 

l’Anoia els anys 2017 i 2018? (Desglossar les dades per cada una de les carreteres)

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents 
de trànsit mortals que es van produir a l’Anoia el 2017 i el 2018
314-03890/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28744 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 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.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha informat que ha detectat erra-
des en les dades publicades el dia 29 de gener de 2019 pel Servei Català de Trànsit 
(SCT) sobre el Balanç de Sinistralitat a Lleida, Alt Pirineu, Aran i la Catalunya on 
s’evidencia que les dades donades per SCT no es corresponen a les dades reals. Se-
gons el SAP-FEPOL el SCT va manifestar no haver-hi tingut cap mort a la comarca 
de l’Anoia durant els anys 2017 i 2018. Però, segons el llibre d’accidents del sector de 
trànsit d’Igualada al qual ha tingut accés aquesta organització sindical, durant l’any 
2017 es van produir sis accidents amb el fatídic resultat de set persones mortes, men-
tre que durant l’any 2018 se’n van produir quatre d’accidents, en els quals sis perso-
nes hi van perdre la vida.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit mortals es van produir a la comarca de l’Anoia els 

anys 2017 i 2018? (Desglossar les dades per cada una de les carreteres)

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents de trànsit amb víctimes que es van produir a l’Anoia el 
2017 i el 2018
314-03891/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha informat que ha detectat erra-
des en les dades publicades el dia 29 de gener de 2019 pel Servei Català de Trànsit 
(SCT) sobre el Balanç de Sinistralitat a Lleida, Alt Pirineu, Aran i la Catalunya on 
s’evidencia que les dades donades per SCT no es corresponen a les dades reals. Se-
gons el SAP-FEPOL el SCT va manifestar no haver-hi tingut cap mort a la comarca 
de l’Anoia durant els anys 2017 i 2018. Però, segons el llibre d’accidents del sector de 
trànsit d’Igualada al qual ha tingut accés aquesta organització sindical, durant l’any 
2017 es van produir sis accidents amb el fatídic resultat de set persones mortes, men-
tre que durant l’any 2018 se’n van produir quatre d’accidents, en els quals sis perso-
nes hi van perdre la vida.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants accidents de trànsit amb víctimes es van produir a la comarca de l’Anoia 

els anys 2017 i 2018? (Desglossar les dades per cada una de les carreteres)

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts 
per accident de trànsit que es van produir a l’Anoia el 2017 i el 2018
314-03892/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28746 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha informat que ha detectat erra-
des en les dades publicades el dia 29 de gener de 2019 pel Servei Català de Trànsit 
(SCT) sobre el Balanç de Sinistralitat a Lleida, Alt Pirineu, Aran i la Catalunya on 
s’evidencia que les dades donades per SCT no es corresponen a les dades reals. Se-
gons el SAP-FEPOL el SCT va manifestar no haver-hi tingut cap mort a la comarca 
de l’Anoia durant els anys 2017 i 2018. Però, segons el llibre d’accidents del sector de 
trànsit d’Igualada al qual ha tingut accés aquesta organització sindical, durant l’any 
2017 es van produir sis accidents amb el fatídic resultat de set persones mortes, men-
tre que durant l’any 2018 se’n van produir quatre d’accidents, en els quals sis perso-
nes hi van perdre la vida.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes morts per accident de trànsit es van produir a la comarca de l’Anoia 

els anys 2017 i 2018? (Desglossar les dades per cada una de les carreteres)

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de ferits 
greus per accident de trànsit que es van produir a l’Anoia el 2017 i el 
2018
314-03893/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha informat que ha detectat erra-
des en les dades publicades el dia 29 de gener de 2019 pel Servei Català de Trànsit 
(SCT) sobre el Balanç de Sinistralitat a Lleida, Alt Pirineu, Aran i la Catalunya on 
s’evidencia que les dades donades per SCT no es corresponen a les dades reals. Se-
gons el SAP-FEPOL el SCT va manifestar no haver-hi tingut cap mort a la comarca 
de l’Anoia durant els anys 2017 i 2018. Però, segons el llibre d’accidents del sector de 
trànsit d’Igualada al qual ha tingut accés aquesta organització sindical, durant l’any 
2017 es van produir sis accidents amb el fatídic resultat de set persones mortes, men-
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tre que durant l’any 2018 se’n van produir quatre d’accidents, en els quals sis perso-
nes hi van perdre la vida.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants ferits greus per accident de trànsit va haver-hi a la comarca de l’Anoia 

els anys 2017 i 2018? (Desglossar les dades per cada una de les carreteres)

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de ferits 
lleus per accident de trànsit que es van produir a l’Anoia el 2017 i el 
2018
314-03894/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha informat que ha detectat erra-
des en les dades publicades el dia 29 de gener de 2019 pel Servei Català de Trànsit 
(SCT) sobre el Balanç de Sinistralitat a Lleida, Alt Pirineu, Aran i la Catalunya on 
s’evidencia que les dades donades per SCT no es corresponen a les dades reals. Se-
gons el SAP-FEPOL el SCT va manifestar no haver-hi tingut cap mort a la comarca 
de l’Anoia durant els anys 2017 i 2018. Però, segons el llibre d’accidents del sector de 
trànsit d’Igualada al qual ha tingut accés aquesta organització sindical, durant l’any 
2017 es van produir sis accidents amb el fatídic resultat de set persones mortes, men-
tre que durant l’any 2018 se’n van produir quatre d’accidents, en els quals sis perso-
nes hi van perdre la vida.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants ferits lleus per accident de trànsit va haver-hi a la comarca de l’Anoia 

els anys 2017 i 2018? (Desglossar les dades per cada una de les carreteres)

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum de trànsit 
i el nombre de carreteres que ha de gestionar el sector de trànsit 
d’Igualada (Anoia)
314-03895/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 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.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha informat que ha detectat erra-
des en les dades publicades el dia 29 de gener de 2019 pel Servei Català de Trànsit 
(SCT) sobre el Balanç de Sinistralitat a Lleida, Alt Pirineu, Aran i la Catalunya on 
s’evidencia que les dades donades per SCT no es corresponen a les dades reals. Se-
gons el SAP-FEPOL el SCT va manifestar no haver-hi tingut cap mort a la comarca 
de l’Anoia durant els anys 2017 i 2018. Però, segons el llibre d’accidents del sector de 
trànsit d’Igualada al qual ha tingut accés aquesta organització sindical, durant l’any 
2017 es van produir sis accidents amb el fatídic resultat de set persones mortes, men-
tre que durant l’any 2018 se’n van produir quatre d’accidents, en els quals sis perso-
nes hi van perdre la vida.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el volum de trànsit i quantes carreteres ha de gestionar el sector de 

trànsit d’Igualada? Amb quins recursos materials i personals compta aquest sector?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
materials i personals del sector de trànsit d’Igualada (Anoia)
314-03896/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha informat que ha detectat erra-
des en les dades publicades el dia 29 de gener de 2019 pel Servei Català de Trànsit 
(SCT) sobre el Balanç de Sinistralitat a Lleida, Alt Pirineu, Aran i la Catalunya on 
s’evidencia que les dades donades per SCT no es corresponen a les dades reals. Se-
gons el SAP-FEPOL el SCT va manifestar no haver-hi tingut cap mort a la comarca 
de l’Anoia durant els anys 2017 i 2018. Però, segons el llibre d’accidents del sector de 
trànsit d’Igualada al qual ha tingut accés aquesta organització sindical, durant l’any 
2017 es van produir sis accidents amb el fatídic resultat de set persones mortes, men-
tre que durant l’any 2018 se’n van produir quatre d’accidents, en els quals sis perso-
nes hi van perdre la vida.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Creu el Govern que els recursos materials i personals que hi ha actualment al 

sector de trànsit d’Igualada són els suficients?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP PSC-Units



BOPC 262
15 de febrer de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 75 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tancar 
el sector de trànsit d’Igualada (Anoia)
314-03897/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha informat que ha detectat erra-
des en les dades publicades el dia 29 de gener de 2019 pel Servei Català de Trànsit 
(SCT) sobre el Balanç de Sinistralitat a Lleida, Alt Pirineu, Aran i la Catalunya on 
s’evidencia que les dades donades per SCT no es corresponen a les dades reals. Se-
gons el SAP-FEPOL el SCT va manifestar no haver-hi tingut cap mort a la comarca 
de l’Anoia durant els anys 2017 i 2018. Però, segons el llibre d’accidents del sector de 
trànsit d’Igualada al qual ha tingut accés aquesta organització sindical, durant l’any 
2017 es van produir sis accidents amb el fatídic resultat de set persones mortes, men-
tre que durant l’any 2018 se’n van produir quatre d’accidents, en els quals sis perso-
nes hi van perdre la vida.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern tancar el sector de trànsit d’Igualada? Per quin motiu?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió del sector 
de trànsit d’Igualada (Anoia) en cas que es tanqui
314-03898/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha informat que ha detectat erra-
des en les dades publicades el dia 29 de gener de 2019 pel Servei Català de Trànsit 
(SCT) sobre el Balanç de Sinistralitat a Lleida, Alt Pirineu, Aran i la Catalunya on 
s’evidencia que les dades donades per SCT no es corresponen a les dades reals. Se-
gons el SAP-FEPOL el SCT va manifestar no haver-hi tingut cap mort a la comarca 
de l’Anoia durant els anys 2017 i 2018. Però, segons el llibre d’accidents del sector de 
trànsit d’Igualada al qual ha tingut accés aquesta organització sindical, durant l’any 
2017 es van produir sis accidents amb el fatídic resultat de set persones mortes, men-
tre que durant l’any 2018 se’n van produir quatre d’accidents, en els quals sis perso-
nes hi van perdre la vida.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– En cas que el Govern tingui previst tancar el sector de trànsit d’Igualada, qui 
gestionarà aquest sector? Es dotarà de més recursos materials i personals al servei 
que assumirà el sector que actualment es gestiona des d’Igualada?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que la meitat 
dels parcs de bombers són de bombers voluntaris
314-03899/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 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 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– És conscient el Govern que més de la meitat dels parcs de bombers de Catalu-

nya són de bombers voluntaris?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que molts 
parcs professionals de bombers estan reforçats per bombers 
voluntaris
314-03900/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 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 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– És conscient el Govern que molts dels parcs professionals de bombers estan 

reforçats per bombers voluntaris?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a reconduir la situació del model de bombers
314-03901/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 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 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern prendre alguna mesura per reconduir la situació de fallida 

tècnica del model de bombers a Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del 
tancament dels parcs de bombers voluntaris
314-03902/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 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 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha valorat el Govern l’afectació del tancament dels parcs de bombers volun-

taris? En cas afirmatiu, quina afectació té aquest tancament? Com s’ha arribat a 
aquesta situació?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha fet estudis per 
a evitar el tancament dels parcs de bombers voluntaris
314-03903/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 

Fascicle tercer
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163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha fet el Govern estudis de previsió per evitar arribar al tancament dels parcs 

de bombers voluntaris?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer un 
canvi de model en el Cos de Bombers
314-03904/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 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 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern fer un canvi de model en el cos de bombers? En cas afir-

matiu, quin model es vol aplicar?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de converses 
amb els col·lectius i representants dels bombers voluntaris
314-03905/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 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 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha iniciat el Govern converses amb els col·lectius i representants dels bombers 

voluntaris per trobar una solució per garantir aquest servei essencial?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concentració dels 
parcs de bombers voluntaris en determinats territoris
314-03906/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 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 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– És conscient el Govern que alguns territoris, com les comarques de Lleida, el 

Pirineu i l’Aran concentra el major nombre de parcs de bombers voluntaris i la ma-
jor extensió de territori de Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha posat en 
contacte amb els ajuntaments afectats pel tancament de parcs de 
bombers
314-03907/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 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 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’ha posat en contacte el Govern amb els ajuntaments i territoris afectats pel 

tancament de parcs de bombers?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a compensar els tancaments de parcs de bombers
314-03908/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 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 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern alguna alternativa o mesura excepcional per compensar 

els tancament de parcs de bombers i garantir la resposta ràpida en cas d’accidents, 
incendis o emergències que es puguin donar al territori?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de parcs 
de bombers voluntaris que estan en disposició de respondre a totes 
les activacions i sortides sol·licitades
314-03909/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28794 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 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 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants parcs dels 76 parcs de bombers voluntaris estan en disposició de poder 

respondre el 100% de les activacions i sortides sol·licitades les 24 h del dia els 365 
dies de l’any?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de parcs 
de bombers voluntaris que poden garantir un equip de guàrdia 
permanent de sis bombers
314-03910/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28795 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 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 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants dels 76 parcs de bombers voluntaris poden garantir ja no 2 equips de 

guàrdia de 6 bombers, sinó 1 equip de guàrdia de 6 bombers tal com diu el Regla-
ment de Bombers segons Decret 8/2015 de 27 de gener, les 24h dels 365 dies de 
l’any?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a complir la sentència europea que canvia l’estatus 
dels bombers voluntaris adscrits a una administració pública pel de 
treballadors
314-03911/12

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 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 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Està al cas el Govern, de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Eu-

ropea de Luxemburg que canvia l’estatus dels bombers voluntaris adscrits a una 
administració pública i els reconeix l’estatus de treballadors a tots els efectes? Vin-
culant a tots els estats membres i d’obligat compliment? Què té previst el Govern 
fer al respecte?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2019
Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius 
pels quals no fiscalitza el compliment dels plecs i les millores 
corresponents de les empreses adjudicatàries del transport sanitari
314-03912/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 28800 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius pels quals el Govern de la Generalitat no fiscalitza el 

compliment dels plecs i les millores corresponents de les empreses adjudicatàries 
del Transport Sanitari de Catalunya, tot i les diferents demandes que hi ha?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Cos de Mossos 
d’Esquadra va demanar col·laboració a la Policia Local de Torroella 
de Montgrí (Baix Empordà) durant la visita de diputats i regidors de 
Ciutadans
314-03913/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 28924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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: 
El dissabte 26 de gener de 2019 el portaveu del grup parlamentari de Ciutadans 

al Parlament de Catalunya, el senyor Carlos Carrizosa Torres, acompanyat pels qua-
tre diputats del seu grup de la circumscripció de Girona i per nou regidors de Ciu-
tadans en ajuntaments de la comarca del Baix Empordà, va visitar la localitat de 
Torrella de Montgrí. Aquesta visita ha estat comunicada en temps i forma als res-
ponsables del Cos de Mossos d’Esquadra.

Dies abans de la visita diversos grups organitzats com La Forja, Arran i l’auto-
anomenat Comitè de Defensa de la República del Baix Empordà, vinculats a organit-
zacions extremistes de caràcter separatista i que els darrers mesos han protago nitzat 
diverses accions que han restringit drets fonamentals de molts ciutadans a diversos 
indrets de Catalunya, però també i amb especial intensitat a les comarques giro-
nines, van convocar per diversos mitjans els seus integrants per tal de boicotejar la 
visita del portaveu del primer grup polític de Catalunya.

Una convocatòria que, de ben segur, no va passar desapercebuda i els responsa-
bles policials que havien de garantir la seguretat dels membres de Ciutadans n’eren 
coneixedors de l’abast de l’amenaça.
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Tot i això, al llarg de la visita els membres de Ciutadans van ser assetjats, insul-
tats, amenaçats, empaitats i agredits reiteradament per un grup nombrós de mem-
bres d’aquestes organitzacions separatistes violentes. Les imatges d’aquest assetja-
ment i de les agressions parlen per si mateixes: dissabte 26 de gener de 2019 un grup 
nombrós de separatistes violents, al voltant de cent cinquanta individus organitzats 
van atemptar violentament contra diversos càrrecs públics del principal partit polític 
de Catalunya i el grup d’afiliats i simpatitzants que els acompanyaven, amb l’objec-
tiu d’impedir l’exercici de llurs drets fonamentals.

Això ha passat. I passa massa sovint a Catalunya: els qui volen imposar, sense 
cap legitimitat democràtica, la seva voluntat totalitària al marge de les lleis, actuen 
amb aparent impunitat i reben fins i tot el suport dels màxims responsables del go-
vern autonòmic de Catalunya. El mateix president del Govern de la Generalitat, el 
president del govern autonòmic de Catalunya, ha esperonat a aquests grups violents 
per tal que segueixin amb les seves accions al marge de les lleis democràtiques i en 
contra de la llibertat de la majoria social de Catalunya.

Deixant al marge el fet que l’anomenada «Oficina de Drets Civils i Polítics», 
adscrita a la vicepresidència del govern autonòmic, creada ad hoc per tal de cri-
minalitzar els dissidents que s’oposen a l’intent d’imposar al conjunt de la societat 
catalana un pensament únic per part de determinats grups polítics des de l’exercici 
del poder, no mourà un sol dit per condemnar aquesta agressió, com d’altres que te-
nen la signatura del totalitarisme separatista, és la nostra obligació i la de qualsevol 
demòcrata condemnar amb fermesa aquestes accions i procurar que aquests grups 
violents deixin d’assetjar, coaccionar i agredir els ciutadans catalans amb l’aparent 
impunitat que ho fan.

– Va demanar el CME en algun moment el dispositiu col·laboració a la Policia 
Local de Torroella de Montgrí?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa per la qual 
el Cos de Mossos d’Esquadra no va tenir reforços durant la visita 
de diputats i regidors de Ciutadans a Torroella de Montgrí (Baix 
Empordà)
314-03914/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 28925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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: 
El dissabte 26 de gener de 2019 el portaveu del grup parlamentari de Ciutadans 

al Parlament de Catalunya, el senyor Carlos Carrizosa Torres, acompanyat pels qua-
tre diputats del seu grup de la circumscripció de Girona i per nou regidors de Ciu-
tadans en ajuntaments de la comarca del Baix Empordà, va visitar la localitat de 
Torrella de Montgrí. Aquesta visita ha estat comunicada en temps i forma als res-
ponsables del Cos de Mossos d’Esquadra.
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Dies abans de la visita diversos grups organitzats com La Forja, Arran i l’au-
toanomenat Comitè de Defensa de la República del Baix Empordà, vinculats a or-
ganitzacions extremistes de caràcter separatista i que els darrers mesos han prota-
gonitzat diverses accions que han restringit drets fonamentals de molts ciutadans a 
diversos indrets de Catalunya, però també i amb especial intensitat a les comarques 
gironines, van convocar per diversos mitjans els seus integrants per tal de boicotejar 
la visita del portaveu del primer grup polític de Catalunya.

Una convocatòria que, de ben segur, no va passar desapercebuda i els responsa-
bles policials que havien de garantir la seguretat dels membres de Ciutadans n’eren 
coneixedors de l’abast de l’amenaça.

Tot i això, al llarg de la visita els membres de Ciutadans van ser assetjats, insul-
tats, amenaçats, empaitats i agredits reiteradament per un grup nombrós de mem-
bres d’aquestes organitzacions separatistes violentes. Les imatges d’aquest assetja-
ment i de les agressions parlen per si mateixes: dissabte 26 de gener de 2019 un grup 
nombrós de separatistes violents, al voltant de cent cinquanta individus organitzats 
van atemptar violentament contra diversos càrrecs públics del principal partit polític 
de Catalunya i el grup d’afiliats i simpatitzants que els acompanyaven, amb l’objec-
tiu d’impedir l’exercici de llurs drets fonamentals.

Això ha passat. I passa massa sovint a Catalunya: els qui volen imposar, sense 
cap legitimitat democràtica, la seva voluntat totalitària al marge de les lleis, actuen 
amb aparent impunitat i reben fins i tot el suport dels màxims responsables del go-
vern autonòmic de Catalunya. El mateix president del Govern de la Generalitat, el 
president del govern autonòmic de Catalunya, ha esperonat a aquests grups violents 
per tal que segueixin amb les seves accions al marge de les lleis democràtiques i en 
contra de la llibertat de la majoria social de Catalunya.

Deixant al marge el fet que l’anomenada «Oficina de Drets Civils i Polítics», 
adscrita a la vicepresidència del govern autonòmic, creada ad hoc per tal de cri-
minalitzar els dissidents que s’oposen a l’intent d’imposar al conjunt de la societat 
catalana un pensament únic per part de determinats grups polítics des de l’exercici 
del poder, no mourà un sol dit per condemnar aquesta agressió, com d’altres que te-
nen la signatura del totalitarisme separatista, és la nostra obligació i la de qualsevol 
demòcrata condemnar amb fermesa aquestes accions i procurar que aquests grups 
violents deixin d’assetjar, coaccionar i agredir els ciutadans catalans amb l’aparent 
impunitat que ho fan.

– Per què el responsable sobre el terreny de l’operatiu de l’ARRO de Girona no 
va disposar del reforç necessari per impedir l’assetjament i les agressions, és a dir, 
la violència organitzada i planificada amb antelació, de grups extremistes violents 
de caràcter independentista contra els càrrecs electes de Ciutadans i els seus acom-
panyants durant la visita del portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans al Parla-
ment de Catalunya el dissabte 26 de gener de 2019 a Torroella de Montgrí?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el 
sotsinspector en cap de l’àrea regional de recursos operatius dels 
Mossos d’Esquadra a Girona va dir a un responsable de Ciutadans 
durant la visita de diputats i regidors d’aquest partit a Torroella de 
Montgrí que el que feien era il·legal
314-03915/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 28926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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: 
El dissabte 26 de gener de 2019 el portaveu del grup parlamentari de Ciutadans 

al Parlament de Catalunya, el senyor Carlos Carrizosa Torres, acompanyat pels qua-
tre diputats del seu grup de la circumscripció de Girona i per nou regidors de Ciu-
tadans en ajuntaments de la comarca del Baix Empordà, va visitar la localitat de 
Torrella de Montgrí. Aquesta visita ha estat comunicada en temps i forma als res-
ponsables del Cos de Mossos d’Esquadra.

Dies abans de la visita diversos grups organitzats com La Forja, Arran i l’au-
toanomenat Comitè de Defensa de la República del Baix Empordà, vinculats a or-
ganitzacions extremistes de caràcter separatista i que els darrers mesos han prota-
gonitzat diverses accions que han restringit drets fonamentals de molts ciutadans a 
diversos indrets de Catalunya, però també i amb especial intensitat a les comarques 
gironines, van convocar per diversos mitjans els seus integrants per tal de boicotejar 
la visita del portaveu del primer grup polític de Catalunya.

Una convocatòria que, de ben segur, no va passar desapercebuda i els responsa-
bles policials que havien de garantir la seguretat dels membres de Ciutadans n’eren 
coneixedors de l’abast de l’amenaça.

Tot i això, al llarg de la visita els membres de Ciutadans van ser assetjats, insul-
tats, amenaçats, empaitats i agredits reiteradament per un grup nombrós de mem-
bres d’aquestes organitzacions separatistes violentes. Les imatges d’aquest assetja-
ment i de les agressions parlen per si mateixes: dissabte 26 de gener de 2019 un grup 
nombrós de separatistes violents, al voltant de cent cinquanta individus organitzats 
van atemptar violentament contra diversos càrrecs públics del principal partit polític 
de Catalunya i el grup d’afiliats i simpatitzants que els acompanyaven, amb l’objec-
tiu d’impedir l’exercici de llurs drets fonamentals.

Això ha passat. I passa massa sovint a Catalunya: els qui volen imposar, sense 
cap legitimitat democràtica, la seva voluntat totalitària al marge de les lleis, actuen 
amb aparent impunitat i reben fins i tot el suport dels màxims responsables del go-
vern autonòmic de Catalunya. El mateix president del Govern de la Generalitat, el 
president del govern autonòmic de Catalunya, ha esperonat a aquests grups violents 
per tal que segueixin amb les seves accions al marge de les lleis democràtiques i en 
contra de la llibertat de la majoria social de Catalunya.

Deixant al marge el fet que l’anomenada «Oficina de Drets Civils i Polítics», 
adscrita a la vicepresidència del govern autonòmic, creada ad hoc per tal de cri-
minalitzar els dissidents que s’oposen a l’intent d’imposar al conjunt de la societat 
catalana un pensament únic per part de determinats grups polítics des de l’exercici 
del poder, no mourà un sol dit per condemnar aquesta agressió, com d’altres que te-
nen la signatura del totalitarisme separatista, és la nostra obligació i la de qualsevol 
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demòcrata condemnar amb fermesa aquestes accions i procurar que aquests grups 
violents deixin d’assetjar, coaccionar i agredir els ciutadans catalans amb l’aparent 
impunitat que ho fan.

– Quin és el motiu pel qual el sotsinspector en cap del dispositiu desplegat per 
l’ARRO de Girona va dirigir-se a un responsable de la Secretaria d’Organització 
de Ciutadans, assistent a la visita realitzada pel portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans a Torroella de Montgrí el dissabte 26 de gener de 2019, dient-li diverses 
vegades «saps que el que esteu fent és il·legal»?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no es va ordenar als mossos d’esquadra que fessin servir els equips 
d’autoprotecció i antiavalots durant la visita de diputats i regidors de 
Ciutadans a Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
314-03916/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 28927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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: 
El dissabte 26 de gener de 2019 el portaveu del grup parlamentari de Ciutadans 

al Parlament de Catalunya, el senyor Carlos Carrizosa Torres, acompanyat pels qua-
tre diputats del seu grup de la circumscripció de Girona i per nou regidors de Ciu-
tadans en ajuntaments de la comarca del Baix Empordà, va visitar la localitat de 
Torrella de Montgrí. Aquesta visita ha estat comunicada en temps i forma als res-
ponsables del Cos de Mossos d’Esquadra.

Dies abans de la visita diversos grups organitzats com La Forja, Arran i l’au-
toanomenat Comitè de Defensa de la República del Baix Empordà, vinculats a or-
ganitzacions extremistes de caràcter separatista i que els darrers mesos han prota-
gonitzat diverses accions que han restringit drets fonamentals de molts ciutadans a 
diversos indrets de Catalunya, però també i amb especial intensitat a les comarques 
gironines, van convocar per diversos mitjans els seus integrants per tal de boicotejar 
la visita del portaveu del primer grup polític de Catalunya.

Una convocatòria que, de ben segur, no va passar desapercebuda i els responsa-
bles policials que havien de garantir la seguretat dels membres de Ciutadans n’eren 
coneixedors de l’abast de l’amenaça.

Tot i això, al llarg de la visita els membres de Ciutadans van ser assetjats, insul-
tats, amenaçats, empaitats i agredits reiteradament per un grup nombrós de mem-
bres d’aquestes organitzacions separatistes violentes. Les imatges d’aquest assetja-
ment i de les agressions parlen per si mateixes: dissabte 26 de gener de 2019 un grup 
nombrós de separatistes violents, al voltant de cent cinquanta individus organitzats 
van atemptar violentament contra diversos càrrecs públics del principal partit polític 
de Catalunya i el grup d’afiliats i simpatitzants que els acompanyaven, amb l’objec-
tiu d’impedir l’exercici de llurs drets fonamentals.
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Això ha passat. I passa massa sovint a Catalunya: els qui volen imposar, sense 
cap legitimitat democràtica, la seva voluntat totalitària al marge de les lleis, actuen 
amb aparent impunitat i reben fins i tot el suport dels màxims responsables del go-
vern autonòmic de Catalunya. El mateix president del Govern de la Generalitat, el 
president del govern autonòmic de Catalunya, ha esperonat a aquests grups violents 
per tal que segueixin amb les seves accions al marge de les lleis democràtiques i en 
contra de la llibertat de la majoria social de Catalunya.

Deixant al marge el fet que l’anomenada «Oficina de Drets Civils i Polítics», 
adscrita a la vicepresidència del govern autonòmic, creada ad hoc per tal de cri-
minalitzar els dissidents que s’oposen a l’intent d’imposar al conjunt de la societat 
catalana un pensament únic per part de determinats grups polítics des de l’exercici 
del poder, no mourà un sol dit per condemnar aquesta agressió, com d’altres que te-
nen la signatura del totalitarisme separatista, és la nostra obligació i la de qualsevol 
demòcrata condemnar amb fermesa aquestes accions i procurar que aquests grups 
violents deixin d’assetjar, coaccionar i agredir els ciutadans catalans amb l’aparent 
impunitat que ho fan.

– Per què no es va ordenar als agents integrants del dispositiu que tenia a càrrec 
seu la seguretat i la garantia dels drets i de les llibertats dels càrrecs electes de Ciu-
tadans i dels seus acompanyants en la seva visita a Torroella de Montgrí el dissabte 
26 de gener de 2019 que fessin servir els equips d’autoprotecció i antiavalots de què 
estan dotats?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no es va assegurar una línia policial de protecció durant la visita 
de diputats i regidors de Ciutadans a Torroella de Montgrí (Baix 
Empordà)
314-03917/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 28928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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: 
El dissabte 26 de gener de 2019 el portaveu del grup parlamentari de Ciutadans 

al Parlament de Catalunya, el senyor Carlos Carrizosa Torres, acompanyat pels qua-
tre diputats del seu grup de la circumscripció de Girona i per nou regidors de Ciu-
tadans en ajuntaments de la comarca del Baix Empordà, va visitar la localitat de 
Torrella de Montgrí. Aquesta visita ha estat comunicada en temps i forma als res-
ponsables del Cos de Mossos d’Esquadra.

Dies abans de la visita diversos grups organitzats com La Forja, Arran i l’au-
toanomenat Comitè de Defensa de la República del Baix Empordà, vinculats a or-
ganitzacions extremistes de caràcter separatista i que els darrers mesos han prota-
gonitzat diverses accions que han restringit drets fonamentals de molts ciutadans a 
diversos indrets de Catalunya, però també i amb especial intensitat a les comarques 
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gironines, van convocar per diversos mitjans els seus integrants per tal de boicotejar 
la visita del portaveu del primer grup polític de Catalunya.

Una convocatòria que, de ben segur, no va passar desapercebuda i els responsa-
bles policials que havien de garantir la seguretat dels membres de Ciutadans n’eren 
coneixedors de l’abast de l’amenaça.

Tot i això, al llarg de la visita els membres de Ciutadans van ser assetjats, insul-
tats, amenaçats, empaitats i agredits reiteradament per un grup nombrós de mem-
bres d’aquestes organitzacions separatistes violentes. Les imatges d’aquest assetja-
ment i de les agressions parlen per si mateixes: dissabte 26 de gener de 2019 un grup 
nombrós de separatistes violents, al voltant de cent cinquanta individus organitzats 
van atemptar violentament contra diversos càrrecs públics del principal partit polític 
de Catalunya i el grup d’afiliats i simpatitzants que els acompanyaven, amb l’objec-
tiu d’impedir l’exercici de llurs drets fonamentals.

Això ha passat. I passa massa sovint a Catalunya: els qui volen imposar, sense 
cap legitimitat democràtica, la seva voluntat totalitària al marge de les lleis, actuen 
amb aparent impunitat i reben fins i tot el suport dels màxims responsables del go-
vern autonòmic de Catalunya. El mateix president del Govern de la Generalitat, el 
president del govern autonòmic de Catalunya, ha esperonat a aquests grups violents 
per tal que segueixin amb les seves accions al marge de les lleis democràtiques i en 
contra de la llibertat de la majoria social de Catalunya.

Deixant al marge el fet que l’anomenada «Oficina de Drets Civils i Polítics», 
adscrita a la vicepresidència del govern autonòmic, creada ad hoc per tal de cri-
minalitzar els dissidents que s’oposen a l’intent d’imposar al conjunt de la societat 
catalana un pensament únic per part de determinats grups polítics des de l’exercici 
del poder, no mourà un sol dit per condemnar aquesta agressió, com d’altres que te-
nen la signatura del totalitarisme separatista, és la nostra obligació i la de qualsevol 
demòcrata condemnar amb fermesa aquestes accions i procurar que aquests grups 
violents deixin d’assetjar, coaccionar i agredir els ciutadans catalans amb l’aparent 
impunitat que ho fan.

– Per què no es va assegurar una línia policial que impedís als grups violents 
assetjar als càrrecs electes de Ciutadans i als seus acompanyants en la seva visita a 
Torroella de Montgrí el dissabte 26 de gener de 2019?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no es va encomanar a la Brigada Mòbil el dispositiu dels Mossos 
d’Esquadra durant la visita de diputats i regidors de Ciutadans a 
Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
314-03918/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 28929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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: 
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El dissabte 26 de gener de 2019 el portaveu del grup parlamentari de Ciutadans 
al Parlament de Catalunya, el senyor Carlos Carrizosa Torres, acompanyat pels qua-
tre diputats del seu grup de la circumscripció de Girona i per nou regidors de Ciu-
tadans en ajuntaments de la comarca del Baix Empordà, va visitar la localitat de 
Torrella de Montgrí. Aquesta visita ha estat comunicada en temps i forma als res-
ponsables del Cos de Mossos d’Esquadra.

Dies abans de la visita diversos grups organitzats com La Forja, Arran i l’au-
toanomenat Comitè de Defensa de la República del Baix Empordà, vinculats a or-
ganitzacions extremistes de caràcter separatista i que els darrers mesos han prota-
gonitzat diverses accions que han restringit drets fonamentals de molts ciutadans a 
diversos indrets de Catalunya, però també i amb especial intensitat a les comarques 
gironines, van convocar per diversos mitjans els seus integrants per tal de boicotejar 
la visita del portaveu del primer grup polític de Catalunya.

Una convocatòria que, de ben segur, no va passar desapercebuda i els responsa-
bles policials que havien de garantir la seguretat dels membres de Ciutadans n’eren 
coneixedors de l’abast de l’amenaça.

Tot i això, al llarg de la visita els membres de Ciutadans van ser assetjats, insul-
tats, amenaçats, empaitats i agredits reiteradament per un grup nombrós de mem-
bres d’aquestes organitzacions separatistes violentes. Les imatges d’aquest assetja-
ment i de les agressions parlen per si mateixes: dissabte 26 de gener de 2019 un grup 
nombrós de separatistes violents, al voltant de cent cinquanta individus organitzats 
van atemptar violentament contra diversos càrrecs públics del principal partit polític 
de Catalunya i el grup d’afiliats i simpatitzants que els acompanyaven, amb l’objec-
tiu d’impedir l’exercici de llurs drets fonamentals.

Això ha passat. I passa massa sovint a Catalunya: els qui volen imposar, sense 
cap legitimitat democràtica, la seva voluntat totalitària al marge de les lleis, actuen 
amb aparent impunitat i reben fins i tot el suport dels màxims responsables del go-
vern autonòmic de Catalunya. El mateix president del Govern de la Generalitat, el 
president del govern autonòmic de Catalunya, ha esperonat a aquests grups violents 
per tal que segueixin amb les seves accions al marge de les lleis democràtiques i en 
contra de la llibertat de la majoria social de Catalunya.

Deixant al marge el fet que l’anomenada «Oficina de Drets Civils i Polítics», 
adscrita a la vicepresidència del govern autonòmic, creada ad hoc per tal de cri-
minalitzar els dissidents que s’oposen a l’intent d’imposar al conjunt de la societat 
catalana un pensament únic per part de determinats grups polítics des de l’exercici 
del poder, no mourà un sol dit per condemnar aquesta agressió, com d’altres que te-
nen la signatura del totalitarisme separatista, és la nostra obligació i la de qualsevol 
demòcrata condemnar amb fermesa aquestes accions i procurar que aquests grups 
violents deixin d’assetjar, coaccionar i agredir els ciutadans catalans amb l’aparent 
impunitat que ho fan.

– Per què no es va encomanar a dotacions de la BRIMO el dispositiu de Mossos 
d’Esquadra per tal de garantir el lliure exercici dels seus drets fonamentals al porta-
veu del Grup Parlamentari de Ciutadans i a tots els que l’acompanyaven en la seva 
visita a Torroella de Montgrí el dissabte 26 de gener de 2019?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió 
d’encarregar el dispositiu dels Mossos d’Esquadra a l’àrea regional 
de recursos operatius de Girona durant la visita de diputats i 
regidors de Ciutadans a Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
314-03919/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 28930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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: 
El dissabte 26 de gener de 2019 el portaveu del grup parlamentari de Ciutadans 

al Parlament de Catalunya, el senyor Carlos Carrizosa Torres, acompanyat pels qua-
tre diputats del seu grup de la circumscripció de Girona i per nou regidors de Ciu-
tadans en ajuntaments de la comarca del Baix Empordà, va visitar la localitat de 
Torrella de Montgrí. Aquesta visita ha estat comunicada en temps i forma als res-
ponsables del Cos de Mossos d’Esquadra.

Dies abans de la visita diversos grups organitzats com La Forja, Arran i l’au-
toanomenat Comitè de Defensa de la República del Baix Empordà, vinculats a or-
ganitzacions extremistes de caràcter separatista i que els darrers mesos han prota-
gonitzat diverses accions que han restringit drets fonamentals de molts ciutadans a 
diversos indrets de Catalunya, però també i amb especial intensitat a les comarques 
gironines, van convocar per diversos mitjans els seus integrants per tal de boicotejar 
la visita del portaveu del primer grup polític de Catalunya.

Una convocatòria que, de ben segur, no va passar desapercebuda i els responsa-
bles policials que havien de garantir la seguretat dels membres de Ciutadans n’eren 
coneixedors de l’abast de l’amenaça.

Tot i això, al llarg de la visita els membres de Ciutadans van ser assetjats, insul-
tats, amenaçats, empaitats i agredits reiteradament per un grup nombrós de mem-
bres d’aquestes organitzacions separatistes violentes. Les imatges d’aquest assetja-
ment i de les agressions parlen per si mateixes: dissabte 26 de gener de 2019 un grup 
nombrós de separatistes violents, al voltant de cent cinquanta individus organitzats 
van atemptar violentament contra diversos càrrecs públics del principal partit polític 
de Catalunya i el grup d’afiliats i simpatitzants que els acompanyaven, amb l’objec-
tiu d’impedir l’exercici de llurs drets fonamentals.

Això ha passat. I passa massa sovint a Catalunya: els qui volen imposar, sense 
cap legitimitat democràtica, la seva voluntat totalitària al marge de les lleis, actuen 
amb aparent impunitat i reben fins i tot el suport dels màxims responsables del go-
vern autonòmic de Catalunya. El mateix president del Govern de la Generalitat, el 
president del govern autonòmic de Catalunya, ha esperonat a aquests grups violents 
per tal que segueixin amb les seves accions al marge de les lleis democràtiques i en 
contra de la llibertat de la majoria social de Catalunya.

Deixant al marge el fet que l’anomenada «Oficina de Drets Civils i Polítics», 
adscrita a la vicepresidència del govern autonòmic, creada ad hoc per tal de cri-
minalitzar els dissidents que s’oposen a l’intent d’imposar al conjunt de la societat 
catalana un pensament únic per part de determinats grups polítics des de l’exercici 
del poder, no mourà un sol dit per condemnar aquesta agressió, com d’altres que te-
nen la signatura del totalitarisme separatista, és la nostra obligació i la de qualsevol 
demòcrata condemnar amb fermesa aquestes accions i procurar que aquests grups 
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violents deixin d’assetjar, coaccionar i agredir els ciutadans catalans amb l’aparent 
impunitat que ho fan.

– En virtut de quin protocol d’actuació es va decidir que el dispositiu desplegat 
pels Mossos d’Esquadra per tal de garantir el lliure exercici dels seus drets fona-
mentals al portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans i a tots els que l’acompa-
nyaven en la seva visita a Torroella de Montgrí el dissabte 26 de gener de 2019 esti-
gués a càrrec d’agents enquadrats a l’ARRO de la Regió Policial de Girona?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la línia de 
comandament que va dirigir el dispositiu dels Mossos d’Esquadra 
durant la visita de diputats i regidors de Ciutadans a Torroella de 
Montgrí (Baix Empordà)
314-03920/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 28931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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: 
El dissabte 26 de gener de 2019 el portaveu del grup parlamentari de Ciutadans 

al Parlament de Catalunya, el senyor Carlos Carrizosa Torres, acompanyat pels qua-
tre diputats del seu grup de la circumscripció de Girona i per nou regidors de Ciu-
tadans en ajuntaments de la comarca del Baix Empordà, va visitar la localitat de 
Torrella de Montgrí. Aquesta visita ha estat comunicada en temps i forma als res-
ponsables del Cos de Mossos d’Esquadra.

Dies abans de la visita diversos grups organitzats com La Forja, Arran i l’au-
toanomenat Comitè de Defensa de la República del Baix Empordà, vinculats a or-
ganitzacions extremistes de caràcter separatista i que els darrers mesos han prota-
gonitzat diverses accions que han restringit drets fonamentals de molts ciutadans a 
diversos indrets de Catalunya, però també i amb especial intensitat a les comarques 
gironines, van convocar per diversos mitjans els seus integrants per tal de boicotejar 
la visita del portaveu del primer grup polític de Catalunya.

Una convocatòria que, de ben segur, no va passar desapercebuda i els responsa-
bles policials que havien de garantir la seguretat dels membres de Ciutadans n’eren 
coneixedors de l’abast de l’amenaça.

Tot i això, al llarg de la visita els membres de Ciutadans van ser assetjats, insul-
tats, amenaçats, empaitats i agredits reiteradament per un grup nombrós de mem-
bres d’aquestes organitzacions separatistes violentes. Les imatges d’aquest assetja-
ment i de les agressions parlen per si mateixes: dissabte 26 de gener de 2019 un grup 
nombrós de separatistes violents, al voltant de cent cinquanta individus organitzats 
van atemptar violentament contra diversos càrrecs públics del principal partit polític 
de Catalunya i el grup d’afiliats i simpatitzants que els acompanyaven, amb l’objec-
tiu d’impedir l’exercici de llurs drets fonamentals.

Això ha passat. I passa massa sovint a Catalunya: els qui volen imposar, sense 
cap legitimitat democràtica, la seva voluntat totalitària al marge de les lleis, actuen 
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amb aparent impunitat i reben fins i tot el suport dels màxims responsables del go-
vern autonòmic de Catalunya. El mateix president del Govern de la Generalitat, el 
president del govern autonòmic de Catalunya, ha esperonat a aquests grups violents 
per tal que segueixin amb les seves accions al marge de les lleis democràtiques i en 
contra de la llibertat de la majoria social de Catalunya.

Deixant al marge el fet que l’anomenada «Oficina de Drets Civils i Polítics», 
adscrita a la vicepresidència del govern autonòmic, creada ad hoc per tal de cri-
minalitzar els dissidents que s’oposen a l’intent d’imposar al conjunt de la societat 
catalana un pensament únic per part de determinats grups polítics des de l’exercici 
del poder, no mourà un sol dit per condemnar aquesta agressió, com d’altres que te-
nen la signatura del totalitarisme separatista, és la nostra obligació i la de qualsevol 
demòcrata condemnar amb fermesa aquestes accions i procurar que aquests grups 
violents deixin d’assetjar, coaccionar i agredir els ciutadans catalans amb l’aparent 
impunitat que ho fan.

– Quina ha estat la línia de comandament que ha tingut a càrrec seu el desplega-
ment i l’execució del dispositiu desplegat pels Mossos d’Esquadra per tal de garantir 
el lliure exercici dels seus drets fonamentals al portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans i a tots els que l’acompanyaven en la seva visita a Torroella de Montgrí el 
dissabte 26 de gener de 2019?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu policial 
dels Mossos d’Esquadra per a protegir els diputats i regidors de 
Ciutadans durant llur visita a Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
314-03921/12

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 28932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Sucarrat, diputat, Carlos Sánchez Mar-

tín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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: 
El dissabte 26 de gener de 2019 el portaveu del grup parlamentari de Ciutadans 

al Parlament de Catalunya, el senyor Carlos Carrizosa Torres, acompanyat pels qua-
tre diputats del seu grup de la circumscripció de Girona i per nou regidors de Ciu-
tadans en ajuntaments de la comarca del Baix Empordà, va visitar la localitat de 
Torrella de Montgrí. Aquesta visita ha estat comunicada en temps i forma als res-
ponsables del Cos de Mossos d’Esquadra.

Dies abans de la visita diversos grups organitzats com La Forja, Arran i l’au-
toanomenat Comitè de Defensa de la República del Baix Empordà, vinculats a or-
ganitzacions extremistes de caràcter separatista i que els darrers mesos han prota-
gonitzat diverses accions que han restringit drets fonamentals de molts ciutadans a 
diversos indrets de Catalunya, però també i amb especial intensitat a les comarques 
gironines, van convocar per diversos mitjans els seus integrants per tal de boicotejar 
la visita del portaveu del primer grup polític de Catalunya.
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Una convocatòria que, de ben segur, no va passar desapercebuda i els responsa-
bles policials que havien de garantir la seguretat dels membres de Ciutadans n’eren 
coneixedors de l’abast de l’amenaça.

Tot i això, al llarg de la visita els membres de Ciutadans van ser assetjats, insul-
tats, amenaçats, empaitats i agredits reiteradament per un grup nombrós de mem-
bres d’aquestes organitzacions separatistes violentes. Les imatges d’aquest assetja-
ment i de les agressions parlen per si mateixes: dissabte 26 de gener de 2019 un grup 
nombrós de separatistes violents, al voltant de cent cinquanta individus organitzats 
van atemptar violentament contra diversos càrrecs públics del principal partit polític 
de Catalunya i el grup d’afiliats i simpatitzants que els acompanyaven, amb l’objec-
tiu d’impedir l’exercici de llurs drets fonamentals.

Això ha passat. I passa massa sovint a Catalunya: els qui volen imposar, sense 
cap legitimitat democràtica, la seva voluntat totalitària al marge de les lleis, actuen 
amb aparent impunitat i reben fins i tot el suport dels màxims responsables del go-
vern autonòmic de Catalunya. El mateix president del Govern de la Generalitat, el 
president del govern autonòmic de Catalunya, ha esperonat a aquests grups violents 
per tal que segueixin amb les seves accions al marge de les lleis democràtiques i en 
contra de la llibertat de la majoria social de Catalunya.

Deixant al marge el fet que l’anomenada «Oficina de Drets Civils i Polítics», 
adscrita a la vicepresidència del govern autonòmic, creada ad hoc per tal de cri-
minalitzar els dissidents que s’oposen a l’intent d’imposar al conjunt de la societat 
catalana un pensament únic per part de determinats grups polítics des de l’exercici 
del poder, no mourà un sol dit per condemnar aquesta agressió, com d’altres que te-
nen la signatura del totalitarisme separatista, és la nostra obligació i la de qualsevol 
demòcrata condemnar amb fermesa aquestes accions i procurar que aquests grups 
violents deixin d’assetjar, coaccionar i agredir els ciutadans catalans amb l’aparent 
impunitat que ho fan.

– Quin va ser el dispositiu policial desplegat pels Mossos d’Esquadra per tal de 
garantir el lliure exercici dels seus drets fonamentals al portaveu del Grup Parla-
mentari de Ciutadans i a tots els que l’acompanyaven en la seva visita a Torroella de 
Montgrí el dissabte 26 de gener de 2019?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, Carlos Sánchez Martín, diputats, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el règim de 
protecció d’uns habitatges de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès 
Occidental)
314-03922/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 29040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación a las viviendas protegidas ubicadas en la calle Teixidora, nº 16-18, de 
Santa Perpètua de Mogoda, cuyos vecinos se están movilizando ante el incremento 
de los precios de alquiler que quiere llevar a cabo la empresa propietaria.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el régimen de protección que tiene el edificio? ¿Qué empresa promo-

vió el edificio y qué empresas lo han explotado desde que fue construido? ¿Es o ha 
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sido de titularidad pública el terreno donde se ubica el edificio? En caso afirmativo, 
¿a qué administración pertenecía? ¿Por qué se decidió venderlo? ¿Qué seguimiento 
ha hecho la Generalitat sobre el cumplimiento de la lega-lidad y la función social 
de la vivienda en la gestión de dicho edificio? ¿Piensa actuar la Generalitat para 
defender el interés general de la ciudadanía ante la situación de incrementos de los 
precios de alquiler en las viviendas protegi-das? ¿De qué manera concreta para el 
caso mencionado?

Palacio del Parlamento, 21 de enero de 2019 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’intervencions quirúrgiques anul·lades per manca d’anestesistes a 
l’Hospital de Mataró (Maresme)
314-03923/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 29041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Aquest Grup Parlamentari ha conegut que a l’Hospital de Mataró s’estan anul-
lant intervencions quirúrgiques per falta d’anestesistes.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes intervencions s’estan anul·lant per la falta d’anestesistes a l’Hospital 

de Mataró?
– Quants anestesistes hi ha cada dia treballant a aquest hospital? Com es distri-

bueixen en els diferents horaris?
– Ens poden detallar quants anestesistes hi havia contractats des de l’any 2010 

fins l’actualitat?
– Quants anestesistes han deixat de treballar en aquest hospital en els darrers 

anys?
– Quins han estat els motius de les baixes d’anestesistes?
– Quina previsió al respecte havia fet la Conselleria?
– Quines solucions té previst aplicar la Conselleria per evitar més anul·lacions 

d’intervencions quirúrgiques?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei de 
tovalloles de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
314-03924/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 29042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Aquest Grup Parlamentari ha tingut notícia de la queixa d’usuaris de l’Hospital 
de Sant Pau (Barcelona) que afirmen que l’hospital no els facilita tovalloles de mà 
a les habitacions.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el problema concret amb el servei de tovalloles de l’Hospital de Sant 

Pau de Barcelona?
– Quins són els motius pels quals l’hospital no està facilitant tovalloles als usuaris?
– Des de quan existeix aquest problema?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2019
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reclamacions economicoadministratives presentades entre el 2014 i 
el 2018 sobre els tributs estatals cedits
314-03925/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 29043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a las reclamaciones económico administrativas correspondientes a 

los años 2014 a 2018, ambos incluidos, se solicita la siguiente información desglo-
sada por cada uno de los tributos estatales cedidos a nuestra comunidad autónoma: 

– Número de reclamaciones presentadas.
– Número de resoluciones dictadas por el Tribunal Económico Administrativo 

en relación a estas reclamaciones.
– Número de reclamaciones en los que el Tribunal ha estimado en su totalidad 

las pretensiones del contribuyente.
– Número de reclamaciones en los que el Tribunal ha estimado parcialmente las 

pretensiones del contribuyente.
– Número de reclamaciones en los que el Tribunal ha desestimado las pretensio-

nes del contribuyente.

Palacio del Parlamento, 30 de enero de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reclamacions economicoadministratives presentades entre el 2014 i 
el 2018 sobre els tributs propis
314-03926/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 29044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlamento
José María Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a las reclamaciones económico administrativas correspondientes a 

los años 2014 a 2018, ambos incluidos, se solicita la siguiente información desglosa-
da por cada uno de los tributos propios de nuestra comunidad autónoma: 

– Número de reclamaciones presentadas.
– Número de resoluciones dictadas por el Tribunal Económico Administrativo 

en relación a estas reclamaciones.
– Número de reclamaciones en los que el Tribunal ha estimado en su totalidad 

las pretensiones del contribuyente.
– Número de reclamaciones en los que el Tribunal ha estimado parcialmente las 

pretensiones del contribuyente.
– Número de reclamaciones en los que el Tribunal ha desestimado las pretensio-

nes del contribuyente.

Palacio del Parlamento, 30 de enero de 2019 
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el creixement anual 
de la despesa del pressupost de la Generalitat del 2018
314-03927/12

FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS

Reg. 29045 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
José María Cano Navarro, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Tenint en compte el compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, quin 

creixement anual de despesa, en milions d’euros, hauria tingut el pressupost de la 
Generalitat l’exercici 2018?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2019
José María Cano Navarro, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d’una 
proposta de renovació dels membres del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts
314-03928/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CS

Reg. 29046 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado, Susana Beltrán García, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente pregunta para que les sea con-
testada con respuesta escrita.

Como establece la Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell nacional de la Cultu-
ra i les Arts (CoNCA), el pleno está formado inicialmente por siete miembros. No 
obstante, en la actualidad está compuesto por seis miembros después de la dimisión 
de uno de sus miembros, de los cuales dos tenían que haberse renovado en su car-
go el día 21 de enero de 2019, y los otros cuatro tenían que haberse renovado hace 
dos años.

Conforme a dicha ley, a renovación de los miembros se realiza a través de una 
propuesta del Presidente de la Generalitat que debe ser aprobada por el Parlament. 
Sería recomendable que los criterios de elección de los miembros se basaran en cri-
terios de meritocracia y a través de la convocatoria de un concurso público.

Interesa saber a y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene la intención el Departament de Cultura de presentar una propuesta al 

Presidente de la Generalitat en relación a la renovación de los miembros que for-
man el Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA)? ¿Qué criterios se van a 
tener en cuenta por parte del Departament de Cultura para la elección de los nuevos 
miembros que han de formar parte de esta propuesta?

Palacio del Parlamento, 24 de enero de 2019 
Héctor Amelló Montiu, Susana Beltrán García, diputados, GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import anual de la 
subvenció a la Unió de Consells Esportius de Catalunya del 2014 al 
2017
314-03929/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 29047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

La Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) es una asociación sin áni-
mo de lucro creada el año 1994 con el objetivo de aglutinar, coordinar y re-presentar 
de manera unitaria a todos los consells esportius de Catalunya.

A través de sus estatutos y decreto de regulación se estipulan las atribuciones 
que tienen conferidas, actuando en muchos casos por delegación en acti-vidades que 
son propias del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
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La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) establece 
el marco legislativo aplicable a la subvenciones.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, establece en su artículo 2, el ámbito de aplicación y en su 
artículo 5, los principios generales de transparencia incluyendo la pu-blicación de 
las subvenciones públicas obtenidas.

La Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), dispone de una página 
web (http://www.ucec.cat) en la que no existe ningún apartado donde se publicite 
de manera transparente ni la memoria de actividades ni la gestión de los re-cursos 
públicos otorgados.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– El importe anual otorgado en concepto de subvención por parte de la genera-

litat de Cataluña a la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) durante los 
ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

Palacio del Parlamento, 18 de enero de 2019 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import anual de la 
subvenció als consells esportius del 2014 al 2017
314-03930/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 29048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Los consells esportius de Catalunya son agrupaciones deportivas, sin ánimo de 
lucro, formadas por centros o asociaciones escolares, clubs o federaciones deporti-
vas y entidades municipales de gestión deportiva que se dedican al fomento, promo-
ción y organización de la actividad deportiva en edad escolar de carácter no obliga-
torio dentro de un ámbito territorial determinado.

Su financiación es mayoritariamente pública mediante la concesión de sub-ven-
ciones que son otorgadas con un carácter anual.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
El importe anual otorgado a cada uno de los consells esportius de Catalunya 

(UCEC) durante los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

Palacio del Parlamento, 18 de enero de 2019 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

http://www.ucec.cat
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el conflicte d’interessos dels professionals de la 
informació i la publicitat comercial
322-00068/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 29362 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el conflicte d’interessos dels professionals de la informació i la publici-

tat comercial.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio dedicada al 
càncer
322-00070/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 29366 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la 
presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Balanç de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio dedicada a la lluita contra el 

càncer.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la situació pressupostària de la Corporació en la 
conjuntura de pròrroga pressupostària de la Generalitat
322-00071/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 29367 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la 
presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació pressupostària de la CCMA en la conjuntura de pròrroga 

pressupostària de la Generalitat.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la reiteració d’insults a polítics constitucionalistes 
per part de col·laboradors de l’ens
322-00072/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 29374 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la reiteració d’insults a polítics constitucionalistes per part de col·labora-

dors dels mitjans de la Corporació.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament i la difusió de la informació relativa 
al judici dels acusats de rebel·lió
322-00073/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 29375 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el tractament i la difusió de la informació relativa al judici dels acusats 

per rebel·lió per pretendre separar forçosament i al marge de l’ordre constitucional 
Catalunya de la resta d’Espanya.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’ús de diferents llengües en la programació dels 
mitjans de comunicació de la Corporació
322-00074/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 29376 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’ús de diferents llengües en la programació dels mitjans de comunicació 

de la CCMA.

Palau del Parlament, 11 de gener de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el finançament i la viabilitat econòmica de la 
Corporació
322-00075/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 29380 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el finançament i la viabilitat econòmica de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el contingut i la programació dels canals de 
televisió de la Corporació
322-00076/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 29381 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el contingut i la programació dels canals de televisió de la Corporació.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el pla de riscos psicosocials dels treballadors de 
la Corporació
322-00077/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 29447 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa del Parlament
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 
del Reglament del Parlament, presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el Pla de riscos psicosocials dels treballadors i treballadores.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la correlació entre audiència i publicitat en els 
mitjans de comunicació de la Corporació
322-00078/12

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 29448 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

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 196.2 i 3 del Reglament 
del Parlament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina opinió li mereix la correlació entre audiència i publicitat en els mitjans 

de comunicació de la CCMA?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre els problemes amb què s’ha trobat el personal de 
TV3 i Catalunya Ràdio per a cobrir l’actualitat i el judici a polítics i 
activistes catalans
322-00079/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 29449 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els problemes amb què s’ha trobat el personal de TV3 i/o Ca-

talunya Ràdio per a poder cobrir l’actualitat i el judici que ha començat aquesta set-
mana?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la davallada d’ingressos per publicitat i les 
mesures preses per a canviar aquesta situació
322-00080/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 29450 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com valoren la davallada d’ingressos per publicitat i quines mesures s’estan 

prenent per revertir-ho?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió i la funcionalitat del Pla d’igualtat
322-00081/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 29451 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la previsió i funcionalitat del Pla d’igualtat?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències del programa Preguntes freqüents 
després del canvi de presentadora
323-00085/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 29368 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchis, director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les audiències del programa Preguntes freqüents després del canvi de 

conductora.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les dificultats que té TV3 per a fer el seguiment 
del judici a presos polítics catalans a Madrid
323-00086/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 29369 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchis, director de TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les dificultats de TV3 per poder fer el seguiment del judici dels presos 

polítics catalans a Madrid.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el comunicat del Consell 
Professional de Catalunya Ràdio per la participació d’Empar Moliner 
en un acte d’un partit polític
323-00087/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 29370 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el comunicat del Consell Professional de Catalunya Ràdio per la partici-

pació d’Empar Moliner en un acte polític de partit.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el Dia Mundial de la Ràdio a 
Catalunya Ràdio
323-00088/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 29371 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Balanç del Dia Mundial de la Ràdio a Catalunya Ràdio.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el respecte als valors 
constitucionals a la programació de Catalunya Ràdio
323-00089/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 29377 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 196.2 y 3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio la siguiente pregunta, para que le 
sea respuesta oralmente ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Sobre el respeto a los valores constitucionales en la programación de Catalu-

nya Ràdio.

Palacio del Parlamento, 11 de febrero de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputado GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre l’entrevista feta a Adam Majó al programa Tot es mou
323-00090/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 29378 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’entrevista realitzada al Sr. Adam Majó en el programa Tot es Mou.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la retribució del director de Televisió de Catalunya
323-00091/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 29379 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la retribució del director de Televisió de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el contingut i la programació 
de l’emissora
323-00092/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 29382 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
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per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el contingut i la programació de l’emissora.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la suspensió del concurs per a gestionar les 
matinades musicals
323-00093/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 29452 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Re-

publicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Fa uns mesos vam preguntar sobre el malestar del sector musical referent a la 

gestió de les matinades musicals i ens van respondre que es faria un concurs. Aquest 
concurs ha estat suspès. Per quins motius ha estat així i quines mesures es prendran 
per solucionar el problema?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la planificació de la nova programació del Canal 33
323-00094/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 29453 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Re-

publicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com evoluciona la planificació prevista per dur a terme la nova programació i 

l’impuls del C33?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les novetats del web de 
Catalunya Música
323-00095/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 29454 i 29493 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les novetats de la nova web de Catalunya Música i amb quina fina-

litat s’han aplicat?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la programació musical de matinada de Televisió 
de Catalunya
323-00096/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 29363 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 12.02.2019

Nova tramitació, com a pregunta oral de la pregunta (322-00069/12).

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la programació musical de matinada de TVC

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els 
costos de la cobertura dels judicis sobre el procés independentista
325-00031/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la despesa econòmica de la cobertura dels judicis del Procés? Per 

quins conceptes?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les sis 
productores que han rebut el 74% del pressupost de la Corporació
325-00032/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les sis productores a les que s’ha destinat el 74% del pressupost de 

la Corporació segons l’Informe de la Sindicatura de Comptes 28/2018? Quina és la 
quantitat destinada a cadascuna d’elles?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els 
recursos destinats a adjudicacions a la productora Mediapro els 
darrers dos anys
325-00033/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 28757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.1 i 7 del Reglament del Parla-
ment, presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els recursos destinats a projectes i adjudicacions a la productora Me-

diapro en els darrers dos anys?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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	314-02854/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’àrea d’actuació del clan Fajardo
	314-02855/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les xifres de l’operació policial relativa al clan Fajardo
	314-02856/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
	314-02857/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius que hauria de tenir la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) per ràtio d’habitants
	314-02858/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions contra el tràfic de drogues dutes a terme a les comarques de Girona els darrers dos anys
	314-02869/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té l’Agència Catalana de l’Aigua de les tres fuites de fuel de l’empresa Lafarge al riu Besòs
	314-02870/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té l’Agència Catalana de l’Aigua dels efectes de les tres fuites de fuel de l’empresa Lafarge al riu Besòs
	314-02871/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) amb relació a les tres fuites de fuel de l’empresa Lafarge al riu Besòs
	314-02872/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció d’exigir a l’empresa Lafarge la neteja del llit del riu Besòs i del clavegueram públic per les fuites de fuel
	314-02873/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat de l’Agència Catalana de l’Aigua d’obrir expedient a l’empresa Lafarge per les fuites de fuel al riu Besòs
	314-02874/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions a l’empresa Lafarge per a evitar abocaments al riu Besòs
	314-02875/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic arran de les fuites de fuel de l’empresa Lafarge al riu Besòs
	314-02876/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris assistencials i econòmics per a suprimir el servei de pediatria del CAP Vallès Oriental, de Granollers
	314-02915/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites que es van fer el 2017 al servei de pediatria del CAP Vallès Oriental i el CAP Sant Miquel, de Granollers
	314-02916/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos el 2017 al servei de pediatria del CAP Vallès Oriental i el CAP Sant Miquel, de Granollers
	314-02917/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores de professional mèdic assignades el 2017 als equips de pediatria del CAP Vallès Oriental i el CAP Sant Miquel, de Granollers
	314-02918/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores de professional mèdic assignades als equips de pediatria del CAP Vallès Oriental i el CAP Sant Miquel, de Granollers, a partir del novembre del 2018
	314-02919/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’ha suprimit el servei de pediatria del CAP Vallès Oriental, de Granollers
	314-02920/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones acomiadades de l’empresa Sistema d’Emergències Mèdiques del 2010 ençà
	314-02940/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de l’estudi d’opinió encarregat pel Servei Català de la Salut a Fieldwork MDK
	314-02972/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’estudi d’opinió encarregat pel Servei Català de la Salut a Fieldwork MDK
	314-02973/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de les preguntes sobre la procedència i la intenció de vot formulades a l’estudi d’opinió encarregat pel Servei Català de la Salut a Fieldwork MDK
	314-02974/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els termes exactes de l’acord de creació d’un nou ens per a gestionar l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
	314-02975/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió en les condicions dels treballadors de l’acord de creació d’un nou ens per a gestionar l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
	314-02976/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis previstos en l’acord de creació d’un nou ens per a gestionar l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), pel que als serveis que presta Sagessa
	314-02977/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis previstos en l’acord de creació d’un nou ens per a gestionar l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), pel que fa als convenis de col·laboració de Sagessa
	314-02978/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les dues vacants del servei de traumatologia de l’Hospital de La Seu d’Urgell
	314-03001/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients afectats per la manca de dos traumatòlegs a l’Hospital de La Seu d’Urgell
	314-03002/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses per a garantir les visites postquirúrgiques setmanals de traumatologia a l’Hospital de La Seu d’Urgell
	314-03003/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites i consultes de traumatologia anul·lades a l’Hospital de La Seu d’Urgell per la manca de dos traumatòlegs
	314-03004/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a una visita i consulta de traumatologia a l’Hospital de La Seu d’Urgell
	314-03005/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat de la planta setzena de l’edifici dels Jutjats de Sabadell des del gener del 2018
	314-03061/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sobre clàusules abusives en escriptures hipotecàries en tràmit als diferents jutjats especialitzats
	314-03062/12
	Resposta del Govern



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’exempció de pagament de les taxes per ús de les instal·lacions portuàries a les entitats sense ànim de lucre
	311-00918/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la promoció del rem amb llagut
	311-00919/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les decisions, mesures i prioritats sobre la conca del Siurana
	311-00920/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a crear la Taula del Siurana-Riudecanyes
	311-00921/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la composició de la Taula del Siurana-Riudecanyes
	311-00922/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els problemes i les propostes debatuts en la reunió de la Taula del Siurana-Riudecanyes del 5 de desembre de 2018
	311-00923/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la composició i les funcions de la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció i Lluita contra la Malaltia de la Pesta Porcina Africana
	311-00924/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00925/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte econòmic de la pesta porcina africana
	311-00926/12
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, juntament amb un altre diputat del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import anual atorgat als consells esportius en el període 2014-2017
	311-00933/12
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té de la manifestació convocada per Frente Nacional Identitario a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) el 9 de febrer de 2019
	314-03862/12
	Formulació: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda a Ginebra (Suïssa) del 31 de gener de 2019
	314-03863/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda durant el viatge a Ginebra (Suïssa) del 31 de gener de 2019
	314-03864/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda durant el viatge a Ginebra (Suïssa) del 31 de gener de 2019
	314-03865/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de periodistes entre els acompanyants del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda durant el viatge a Ginebra (Suïssa) del 31 de gener de 2019
	314-03866/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Ginebra (Suïssa) del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda en concepte de desplaçaments
	314-03867/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Ginebra (Suïssa) del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda en concepte de pernoctació
	314-03868/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Ginebra (Suïssa) del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda en concepte de manutenció
	314-03869/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Ginebra (Suïssa) del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda en concepte de desplaçaments durant la visita
	314-03870/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a Londres del 31 de gener de 2019
	314-03871/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el viatge a Londres del 31 de gener de 2019
	314-03872/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el viatge a Londres del 31 de gener de 2019
	314-03873/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de periodistes entre els acompanyants del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant el viatge a Londres del 31 de gener de 2019
	314-03874/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Londres del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en concepte de desplaçaments
	314-03875/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Londres del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en concepte de pernoctació
	314-03876/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Londres del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en concepte de manutenció
	314-03877/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge a Londres del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en concepte de desplaçaments durant la visita
	314-03878/12
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de seguretat laboral dels treballadors de Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
	314-03879/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona) té comitè de seguretat i salut laborals
	314-03880/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació en riscos laborals dels treballadors de Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
	314-03881/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la darrera inspecció de treball a Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
	314-03882/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica del Departament d’Educació al Catllar (Tarragonès) els darrers quatre anys
	314-03883/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contribució a la construcció de l’Escola Institut L’Agulla, del Catllar (Tarragonès)
	314-03884/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista per a impulsar la construcció de l’Escola Institut L’Agulla, del Catllar (Tarragonès)
	314-03885/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències entre les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit i les del llibre d’accidents del sector de trànsit d’Igualada (Anoia)
	314-03886/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si hi ha hagut canvis en la consideració de víctima mortal per accident de trànsit
	314-03887/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’han revisat les dades del sector de trànsit d’Igualada (Anoia) publicades pel Servei Català de Trànsit al gener del 2019
	314-03888/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb ferits greus que es van produir a l’Anoia el 2017 i el 2018
	314-03889/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit mortals que es van produir a l’Anoia el 2017 i el 2018
	314-03890/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit amb víctimes que es van produir a l’Anoia el 2017 i el 2018
	314-03891/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts per accident de trànsit que es van produir a l’Anoia el 2017 i el 2018
	314-03892/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de ferits greus per accident de trànsit que es van produir a l’Anoia el 2017 i el 2018
	314-03893/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de ferits lleus per accident de trànsit que es van produir a l’Anoia el 2017 i el 2018
	314-03894/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum de trànsit i el nombre de carreteres que ha de gestionar el sector de trànsit d’Igualada (Anoia)
	314-03895/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos materials i personals del sector de trànsit d’Igualada (Anoia)
	314-03896/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tancar el sector de trànsit d’Igualada (Anoia)
	314-03897/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió del sector de trànsit d’Igualada (Anoia) en cas que es tanqui
	314-03898/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que la meitat dels parcs de bombers són de bombers voluntaris
	314-03899/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que molts parcs professionals de bombers estan reforçats per bombers voluntaris
	314-03900/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reconduir la situació del model de bombers
	314-03901/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del tancament dels parcs de bombers voluntaris
	314-03902/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha fet estudis per a evitar el tancament dels parcs de bombers voluntaris
	314-03903/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer un canvi de model en el Cos de Bombers
	314-03904/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de converses amb els col·lectius i representants dels bombers voluntaris
	314-03905/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concentració dels parcs de bombers voluntaris en determinats territoris
	314-03906/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’ha posat en contacte amb els ajuntaments afectats pel tancament de parcs de bombers
	314-03907/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a compensar els tancaments de parcs de bombers
	314-03908/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de parcs de bombers voluntaris que estan en disposició de respondre a totes les activacions i sortides sol·licitades
	314-03909/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de parcs de bombers voluntaris que poden garantir un equip de guàrdia permanent de sis bombers
	314-03910/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a complir la sentència europea que canvia l’estatus dels bombers voluntaris adscrits a una administració pública pel de treballadors
	314-03911/12
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no fiscalitza el compliment dels plecs i les millores corresponents de les empreses adjudicatàries del transport sanitari
	314-03912/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Cos de Mossos d’Esquadra va demanar col·laboració a la Policia Local de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) durant la visita de diputats i regidors de Ciutadans
	314-03913/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa per la qual el Cos de Mossos d’Esquadra no va tenir reforços durant la visita de diputats i regidors de Ciutadans a Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
	314-03914/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el sotsinspector en cap de l’àrea regional de recursos operatius dels Mossos d’Esquadra a Girona va dir a un responsable de Ciutadans durant la visita de diputats i regidors d’aquest partit
	314-03915/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es va ordenar als mossos d’esquadra que fessin servir els equips d’autoprotecció i antiavalots durant la visita de diputats i regidors de Ciutadans a Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
	314-03916/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es va assegurar una línia policial de protecció durant la visita de diputats i regidors de Ciutadans a Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
	314-03917/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es va encomanar a la Brigada Mòbil el dispositiu dels Mossos d’Esquadra durant la visita de diputats i regidors de Ciutadans a Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
	314-03918/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió d’encarregar el dispositiu dels Mossos d’Esquadra a l’àrea regional de recursos operatius de Girona durant la visita de diputats i regidors de Ciutadans a Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
	314-03919/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la línia de comandament que va dirigir el dispositiu dels Mossos d’Esquadra durant la visita de diputats i regidors de Ciutadans a Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
	314-03920/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu policial dels Mossos d’Esquadra per a protegir els diputats i regidors de Ciutadans durant llur visita a Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
	314-03921/12
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb dos altres diputats del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el règim de protecció d’uns habitatges de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
	314-03922/12
	Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions quirúrgiques anul·lades per manca d’anestesistes a l’Hospital de Mataró (Maresme)
	314-03923/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei de tovalloles de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
	314-03924/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reclamacions economicoadministratives presentades entre el 2014 i el 2018 sobre els tributs estatals cedits
	314-03925/12
	Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reclamacions economicoadministratives presentades entre el 2014 i el 2018 sobre els tributs propis
	314-03926/12
	Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el creixement anual de la despesa del pressupost de la Generalitat del 2018
	314-03927/12
	Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d’una proposta de renovació dels membres del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
	314-03928/12
	Formulació: Héctor Amelló Montiu, juntament amb una altra diputada del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import anual de la subvenció a la Unió de Consells Esportius de Catalunya del 2014 al 2017
	314-03929/12
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import anual de la subvenció als consells esportius del 2014 al 2017
	314-03930/12
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs


	3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el conflicte d’interessos dels professionals de la informació i la publicitat comercial
	322-00068/12
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio dedicada al càncer
	322-00070/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació pressupostària de la Corporació en la conjuntura de pròrroga pressupostària de la Generalitat
	322-00071/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reiteració d’insults a polítics constitucionalistes per part de col·laboradors de l’ens
	322-00072/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament i la difusió de la informació relativa al judici dels acusats de rebel·lió
	322-00073/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’ús de diferents llengües en la programació dels mitjans de comunicació de la Corporació
	322-00074/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el finançament i la viabilitat econòmica de la Corporació
	322-00075/12
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contingut i la programació dels canals de televisió de la Corporació
	322-00076/12
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de riscos psicosocials dels treballadors de la Corporació
	322-00077/12
	Anunci: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la correlació entre audiència i publicitat en els mitjans de comunicació de la Corporació
	322-00078/12
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els problemes amb què s’ha trobat el personal de TV3 i Catalunya Ràdio per a cobrir l’actualitat i el judic
	322-00079/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la davallada d’ingressos per publicitat i les mesures preses per a canviar aquesta situació
	322-00080/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió i la funcionalitat del Pla d’igualtat
	322-00081/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les audiències del programa Preguntes freqüents després del canvi de presentadora
	323-00085/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les dificultats que té TV3 per a fer el seguiment del judici a presos polítics catalans a Madrid
	323-00086/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el comunicat del Consell Professional de Catalunya Ràdio per la participació d’Empar Moliner en un acte d’un partit polític
	323-00087/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el Dia Mundial de la Ràdio a Catalunya Ràdio
	323-00088/12
	Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el respecte als valors constitucionals a la programació de Catalunya Ràdio
	323-00089/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’entrevista feta a Adam Majó al programa Tot es mou
	323-00090/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la retribució del director de Televisió de Catalunya
	323-00091/12
	Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre el contingut i la programació de l’emissora
	323-00092/12
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la suspensió del concurs per a gestionar les matinades musicals
	323-00093/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la planificació de la nova programació del Canal 33
	323-00094/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les novetats del web de Catalunya Música
	323-00095/12
	Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la programació musical de matinada de Televisió de Catalunya
	323-00096/12
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP


	3.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els costos de la cobertura dels judicis sobre el procés independentista
	325-00031/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les sis productores que han rebut el 74% del pressupost de la Corporació
	325-00032/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els recursos destinats a adjudicacions a la productora Mediapro els darrers dos anys
	325-00033/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units




