BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · tercer període · número 280 · divendres 8 de març de 2019

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.25. Preguntes al Govern
1.25.05. Preguntes orals en el Ple
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’abonament del deute
pendent de les escoles bressol
310-00120/12
Substanciació

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls a la participació
de les dones en el món rural i marítim
310-00121/12
Substanciació

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les inspeccions de treball
per discriminació sexista
310-00122/12
Substanciació

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment de la Llei
16/2017, del canvi climàtic, en matèria de transició energètica
310-00123/12
Substanciació

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la segregació escolar
310-00124/12
Substanciació

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç del Mobile World Congress
310-00125/12
Substanciació

12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema d’emergències
i de seguretat
310-00126/12
Substanciació

12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la preparació de la candidatura Barcelona-Pirineus als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern
310-00127/12
Substanciació

12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques per a facilitar
la conciliació de la vida laboral, social i familiar
310-00128/12
Substanciació

12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el seu deure de respectar
la neutralitat institucional en període electoral
310-00129/12
Substanciació
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la tramitació de la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del
maltractament infantil
317-00068/12
Substanciació

12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’agenda feminista del Govern
317-00069/12
Substanciació

13

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el compromís per una Catalunya lliure de peatges
317-00070/12
Substanciació

13

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el judici
als presos polítics, les declaracions del president d’Andalusia i el futur de Catalunya
317-00071/12
Substanciació

13

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les
polítiques feministes del Govern
317-00072/12
Substanciació

13

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la postveritat institucionalitzada impulsada per l’Estat espanyol
317-00073/12
Substanciació

13

1.25. Preguntes al Govern
1.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el coneixement del nombre de
joves afectats per l’addicció a les noves tecnologies
314-02829/12
Resposta del Govern

14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la criminalització de
l’activisme social i polític a l’Estat espanyol
314-02839/12
Resposta del Govern

14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst i executat per
a la lluita contra la violència masclista en el període 2016-2018
314-02859/12
Resposta del Govern

15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes arran de la
difusió d’un manifest sobre l’actuació policial de l’1 d’octubre en centres educatius
del Maresme i el Vallès Oriental
314-02894/12
Resposta del Govern

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes arran de la
nota de premsa difosa per algunes associacions i agrupacions educatives sobre l’1
d’octubre i el dret a decidir
314-02895/12
Resposta del Govern

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes arran de la
difusió d’un manifest de la Fundació Vedruna Catalunya Educació i l’AMPA Vedruna
Tona sobre l’1 d’octubre i el dret a decidir
314-02896/12
Resposta del Govern

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes arran de la difusió d’un manifest de l’Agrupació Escolar Catalana sobre l’1 d’octubre i la llibertat
dels presos polítics
314-02897/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions efectuades arran
de la difusió d’un manifest de la Fundació Vedruna Catalunya Educació sobre l’actuació policial de l’1 d’octubre
314-02898/12
Resposta del Govern

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes arran de la notificació de vaga per al 3 d’octubre de 2017 enviada als pares dels alumnes d’alguns
instituts del Garraf, el Bages, el Barcelonès i el Vallès Oriental
314-02899/12
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes arran de sengles piulades dels directors de l’Institut La Sínia, de Parets del Vallès, i l’Escola dels
Encants, de Barcelona, en el Twitter dels centres
314-02900/12
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes arran d’una
piulada del director general de la Fundació Educativa de les Dominiques de l’Anunciata a Catalunya d’adhesió a l’aturada general del 3 d’octubre de 2017
314-02901/12
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes arran de sengles piulades dels directors de l’Institut La Sínia, de Parets del Vallès, i l’Escola dels
Encants, de Barcelona, en el Twitter dels centres
314-02902/12
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes arran dels manifestos en què les direccions d’escoles i instituts comunicaven llur indignació per
l’actuació de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat de l’1 d’octubre de 2017
314-02903/12
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocupació de les escoles durant el
cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017
314-02904/12
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les concentracions de condemna de
les càrregues policials de l’1 d’octubre de 2017 fetes l’endemà en centres educatius
314-02905/12
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes per a vetllar
per l’objectivitat i el rigor acadèmic dels llibres de text davant la presentació com a
excloents de les pertinences a Catalunya o Espanya
314-02906/12
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes per la inspecció educativa per a vetllar per l’objectivitat i el rigor acadèmic dels llibres de text
davant la manipulació de símbols i representacions
314-02907/12
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes per a assegurar-se que els centres escolars estiguin lliures de simbologia partidista
314-02908/12
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels bombers funcionaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
314-02941/12
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels bombers voluntaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
314-02942/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions per les hores extres
dels bombers funcionaris de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
314-02943/12
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’intervencions dels parcs
de bombers de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
314-02944/12
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers voluntaris
de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
314-02945/12
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers funcionaris
de la regió d’emergències de Lleida en el període 2014-2017
314-02946/12
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recursos materials
disponibles davant l’epidèmia de grip a l’Alt Empordà
314-03401/12
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recursos materials
disponibles davant l’epidèmia de grip al Baix Empordà
314-03402/12
Resposta del Govern

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recursos materials
disponibles davant l’epidèmia de grip a la Garrotxa
314-03403/12
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recursos materials
disponibles davant l’epidèmia de grip al Gironès
314-03404/12
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recursos materials
disponibles davant l’epidèmia de grip al Pla de l’Estany
314-03405/12
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recursos materials
disponibles davant l’epidèmia de grip al Ripollès
314-03406/12
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recursos materials
disponibles davant l’epidèmia de grip a la Selva
314-03407/12
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recursos materials
disponibles davant l’epidèmia de grip a la Cerdanya
314-03408/12
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recursos materials
disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran
314-03409/12
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recursos materials
disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de Lleida
314-03410/12
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recursos materials
disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària del Camp de Tarragona
314-03411/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recursos materials
disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
314-03412/12
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recursos materials
disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de la Catalunya Central
314-03413/12
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recursos materials
disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de Barcelona
314-03414/12
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits disponibles davant l’epidèmia de grip a l’Alt Empordà
314-03415/12
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits disponibles davant l’epidèmia de grip al Baix Empordà
314-03416/12
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits disponibles davant l’epidèmia de grip a la Garrotxa
314-03417/12
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits disponibles davant l’epidèmia de grip al Gironès
314-03418/12
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits disponibles davant l’epidèmia de grip al Pla de l’Estany
314-03419/12
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits disponibles davant l’epidèmia de grip al Ripollès
314-03420/12
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits disponibles davant l’epidèmia de grip a la Selva
314-03421/12
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits disponibles davant l’epidèmia de grip a la Cerdanya
314-03422/12
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran
314-03423/12
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de Lleida
314-03424/12
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària del Camp de Tarragona
314-03425/12
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
314-03426/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de la Catalunya Central
314-03427/12
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de Barcelona
314-03428/12
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip a l’Alt Empordà
314-03429/12
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip al Baix Empordà
314-03430/12
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip a la Garrotxa
314-03431/12
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip al Gironès
314-03432/12
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip al Pla de l’Estany
314-03433/12
Resposta del Govern

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip al Ripollès
314-03434/12
Resposta del Govern

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip a la Selva
314-03435/12
Resposta del Govern

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip a la Cerdanya
314-03436/12
Resposta del Govern

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el personal
sanitari davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran
314-03437/12
Resposta del Govern

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de Lleida
314-03438/12
Resposta del Govern

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària del Camp de Tarragona
314-03439/12
Resposta del Govern

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
314-03440/12
Resposta del Govern

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de la Catalunya Central
314-03441/12
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el personal
sanitari davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de Barcelona
314-03442/12
Resposta del Govern

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària continuada de Barcelona
314-03497/12
Resposta del Govern

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària de
Barcelona
314-03501/12
Resposta del Govern

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’urgències d’atenció
primària de Barcelona
314-03574/12
Resposta del Govern

37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés derivat de l’impost sobre
grans establiments comercials a Barcelona el 2017 i el 2018
314-03636/12
Resposta del Govern

38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés derivat de l’impost sobre
la renda de les persones físiques a Barcelona el 2017 i el 2018
314-03646/12
Resposta del Govern

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de petites i mitjanes empreses i autònoms que s’han beneficiat de les línies financeres de l’Institut Català
de Finances a Barcelona el 2017 i el 2018
314-03648/12
Resposta del Govern

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes d’inversió en infraestructures a Barcelona redactats per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
314-03709/12
Resposta del Govern

40

3. Tramitacions en curs
3.25. Preguntes al Govern
3.25.05. Preguntes orals en el Ple
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’abonament del deute
pendent de les escoles bressol
310-00120/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls a la participació
de les dones en el món rural i marítim
310-00121/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les inspeccions de treball
per discriminació sexista
310-00122/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment de la Llei
16/2017, del canvi climàtic, en matèria de transició energètica
310-00123/12
Anunci: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP

49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la segregació escolar
310-00124/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC

49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç del Mobile World Congress
310-00125/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema d’emergències
i de seguretat
310-00126/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

50

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la preparació de la candidatura Barcelona-Pirineus als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern
310-00127/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

51

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques per a facilitar
la conciliació de la vida laboral, social i familiar
310-00128/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

51

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el seu deure de respectar
la neutralitat institucional en període electoral
310-00129/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

51

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00068/12
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs

52

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00069/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

52

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00070/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

53

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els
darrers esdeveniments polítics
317-00071/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

53

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00072/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

53

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els
darrers esdeveniments polítics
317-00073/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

54

3.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les intervencions quirúrgiques anul·lades per manca d’anestesistes a l’Hospital de Mataró (Maresme)
311-00930/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei de tovalloles
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
311-00931/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs

55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’explicació de l’increment d’accidents laborals
311-00940/12
Anunci: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

55

3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les darreres investigacions de la
Inspecció de Treball sobre la bretxa salarial entre homes i dones a les empreses
que operen a Catalunya
314-04187/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els viatges oficials del conseller
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència des del seu nomenament
314-04188/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu de cadascun dels viatges oficials del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
des del seu nomenament
314-04189/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del conseller
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en cadascun dels viatges
oficials des del seu nomenament
314-04190/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els representants institucionals amb
els quals s’ha reunit el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en cadascun dels viatges oficials des del seu nomenament
314-04191/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els representants institucionals
amb els quals s’han reunit membres de la delegació del conseller d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència en cadascun dels viatges oficials des del
seu nomenament
314-04192/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords assolits arran dels viatges oficials del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
314-04193/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions conjuntes amb
altres institucions en el transcurs dels viatges oficials del conseller d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència
314-04194/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total de cadascun dels viatges oficials del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
314-04195/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi de nom de la campanya
«Catalonia, land of digital revolutionaries»
314-04196/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri per a usar la forma «10»
en el nom de la campanya «Catalonia, land of digital revolutionaries»
314-04197/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les exigències de contractació als
treballadors del Mobile World Congress
314-04198/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Llei 17/2015,
d’igualtat efectiva de dones i homes, en les exigències de contractació de les hostesses del Mobile World Congress
314-04199/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ofertes laborals del Mobile
World Congress contràries a la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-04200/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

Taula de contingut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions laborals dels treballadors del Mobile World Congress
314-04201/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a
evitar que les condicions laborals dels treballadors del Mobile World Congress siguin precàries
314-04202/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i les mesures per a erradicar les ofertes laborals que generin precarietat, discriminació, sexisme o cosificació
314-04203/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses denunciades per fer ofertes laborals amb exigències que generen precarietat, discriminació,
sexisme o cosificació
314-04204/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions imposades a empreses que van exercir o tolerar pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o
gènere o per cosificació
314-04205/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un programa especial
per a controlar i fer un seguiment dels pous inutilitzats
314-04206/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de les partides pressupostàries ja compromeses per a l’exercici del 2019
314-04207/12
Formulació: José María Cano Navarro, del GP Cs

66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els menors no acompanyats allotjats
a l’Alberg Juvenil Josep Maria Batista i Roca, del Masnou (Maresme)
314-04208/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els menors no acompanyats allotjats
a l’Alberg Juvenil Josep Maria Batista i Roca, del Masnou (Maresme)
314-04209/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives a la pèrdua d’un
equipament juvenil i turístic al Masnou (Maresme)
314-04210/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament d’algun pla
específic per a atendre les necessitats dels menors no acompanyats del Masnou
(Maresme)
Aquesta publicació és impresa en
paper ecològic (definició europea
ECF), en compliment del que
estableix la Resolució 124/III del
Parlament, sobre la utilització del
paper reciclat en el Parlament i en
els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.

314-04211/12
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP Cs

68
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25.

Preguntes al Govern

1.25.05.

Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’abonament
del deute pendent de les escoles bressol
310-00120/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls a la
participació de les dones en el món rural i marítim
310-00121/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
inspeccions de treball per discriminació sexista
310-00122/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el
compliment de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, en matèria de
transició energètica
310-00123/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la
segregació escolar
310-00124/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.

1.25.05. Preguntes orals en el Ple
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç
del Mobile World Congress
310-00125/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema
d’emergències i de seguretat
310-00126/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la
preparació de la candidatura Barcelona-Pirineus als Jocs Olímpics i
Paralímpics d’Hivern
310-00127/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
polítiques per a facilitar la conciliació de la vida laboral, social i
familiar
310-00128/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el seu
deure de respectar la neutralitat institucional en període electoral
310-00129/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la tramitació de la Proposició de llei de mesures per a la
prevenció i el tractament del maltractament infantil
317-00068/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.
1.25.05. Preguntes orals en el Ple
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre l’agenda feminista del Govern
317-00069/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre el compromís per una Catalunya lliure de peatges
317-00070/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre el judici als presos polítics, les declaracions del president
d’Andalusia i el futur de Catalunya
317-00071/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre les polítiques feministes del Govern
317-00072/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en
el Ple sobre la postveritat institucionalitzada impulsada per l’Estat
espanyol
317-00073/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 06.03.2019, DSPC-P 42.

1.25.05. Preguntes orals en el Ple
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1.25.

Preguntes al Govern

1.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el coneixement
del nombre de joves afectats per l’addicció a les noves tecnologies
314-02829/12
Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02829/12 us informo del següent:
El coneixement del Govern sobre el nombre de joves afectats per addicció a les
noves tecnologies prové principalment de dues fonts:
– Les enquestes poblacionals, en el cas de menors, sobretot l’enquesta escolar
ESTUDES adreçades a persones de 14 a 18 anys dels centres de secundària de Catalunya que es fa cada 2 anys a Catalunya a una mostra aproximada de 2600 estudiants.
– Les dades assistencials del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) que fan referència al nombre de joves afectats per addicció a les
noves tecnologies.
Cal indicar, però, que els trastorns associats a l’ús de noves tecnologies encara
no són reconeguts internacionalment com una malaltia, i aquest fet limita el coneixement estadístic de la prevalença d’aquest trastorn.
Barcelona, 15 de febrer de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la
criminalització de l’activisme social i polític a l’Estat espanyol
314-02839/12
Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02839/12 us informo del següent:
Des del Govern de Catalunya veiem amb preocupació el retrocés accelerat en drets
civils i polítics que s’està vivint a l’Estat espanyol. El moviment del 15M fou un moviment de protesta social eminentment pacífic. Lamentablement, la llibertat de manifestació, d’expressió, d’associació i de reunió pacífica es troben amenaçades al conjunt de
l’Estat espanyol i la situació no se circumscriu només al moviment del 15M.
Barcelona, 22 de febrer de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost
previst i executat per a la lluita contra la violència masclista en el
període 2016-2018
314-02859/12
Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta escrita, amb Número de Tramitació:
314-02859/12, us trameto, en annex, la informació facilitada per l’Institut Català de
les Dones.
Barcelona, 25 de febrer de 2019
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència
Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb NT.: 314-02859/12: La Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, estableix mesures integrals respecte a la prevenció i la detecció de la violència masclista i de sensibilització respecte a aquesta violència, amb la finalitat d’eradicar-la de la societat.
La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes a la disposició transitòria 4, obliga a la Generalitat de Catalunya i a les administracions locals
catalanes a consignar en els seu pressupostos els recursos necessaris per a garantir
els objectius d’aquesta llei.
La Generalitat dota el programa 322 Polítiques de dones, dels recursos destinats
a impulsar, fomentar i garantir la incorporació de la perspectiva de gènere i de les
dones en totes les polítiques i actuacions del Govern de la Generalitat, per tal d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes i a eradicar totes les formes de discriminació
vers les dones i la violència masclista.
El II Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista 2019-2022
inclou com a actuació prioritària la incorporació en els Pressupostos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya d’un programa pressupostari específic d’abordatge de les Violències Masclistes, per planificar i fer el seguiment de tots els recursos econòmics esmerçats pel Govern de la Generalitat en aquest àmbit d’actuació
prioritari. Igualment, en els treballs preparatoris dels pressupostos de la Generalitat
per al 2019 es preveu incorporar un increment important dels recursos destinats a
polítiques destinades a la lluita contra violència masclista.
El pressupost de la Generalitat de Catalunya no ha disposat d’un subprograma
de violència masclista ens els pressupostos anteriors i, per tant, només disposa de
dades del programa de política de dones, executat pel Departament de la Presidència
a través de l’Institut Català de les Dones.
Així, la despesa executada per a la lluita contra la violència masclista per part de
l’Institut Català de les Dones durant el període 2016-2018 és la següent:
Institut Català de les Dones
Contracte Programa SIAD

2.886.294 €

2017

2018

3.010.055,55 € 3.037.665,86 €

Servei d’Atenció Psicològica i Jurídica

136.291,39 €

138.566,56 €

138.566,56 €

Línia 900900120

159.124,68 €

159.124,68 €

151.879,20 €

Subvencions entitats

592.982,56 €

710.169,16 €

660.522,18 €

29.138,90 €

36.740,10 €

29.068,72 €

Formació en violència masclista

1.25.15. Preguntes per escrit
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El Govern de la Generalitat treballa amb un objectiu comú per eradicar la violència masclista, a partir de la coordinació dels diferents departaments de la Generalitat. L’Institut Català de les Dones és l’òrgan responsable d’impulsar i coordinar
les polítiques d’igualtat de gènere i de lluita contra la violència masclista, en el marc
de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes i de
la Comissió Nacional per a una Intervenció coordinada contra la Violència Masclista. Impulsa campanyes de sensibilització contra la violència masclista, organitza les
actuacions principals en commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de
la Violència envers les dones, ofereix els serveis d’assessorament psicològic i jurídic
adreçat a les dones en les seves 5 oficines territorials, ofereix el servei d’atenció telefònica especialitzat contra la violència masclista (línia 900 900 120), dona suport
als serveis d’informació i atenció especialitzada dependents dels ens locals, organitza la formació a adreçada a professionals de l’àmbit de la violència masclista en el
marc del Pla director de Formació en Equitat de Gènere, entre d’altres actuacions.
Les polítiques que realitzen els Departaments en la lluita contra la violència
masclista, entre d’altres, són les següents: El Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies dedica recursos a la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista, com són els Serveis d’acolliment i recuperació, Serveis de recuperació de la llar, Serveis d’Intervenció Especialitzada, Serveis
Tècnics de Punt de Trobada. També destina recursos als ajuts econòmics per a les
indemnitzacions per a dones víctimes de violència masclista, per a subvencions a
entitats per a programes en matèria de lluita contra la violència masclista i la violència familiar, el Contracta programa Sistemes de resposta urgent per a dones que es
troben en situació de violència i per als seus fills i filles, entre d’altres.
El Departament d’Interior executa el Pla de seguretat i atenció a les víctimes de
violència masclista i domèstica, el Protocol de Seguretat contra les violències sexuals en entorn d’oci, els protocols d’atenció a les víctimes o la formació del Cos de
Policia Mossos d’Esquadra.
Departament de Salut s’encarrega l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació integral de les dónes que han sofert violència masclista.
El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya, adjudica habitatges per mesa d’emergències a dones de violència de
gènere. El Departament de Justícia participa amb la millora dels sistemes de recollida d’informació, formació específica dels professionals dels àmbits de justícia,
prevenció de la revictimització de les víctimes de violència masclista en els processos judicials, seguiment especialitzat de les víctimes de violència masclista i amb
la implementació d’assistència jurídica gratuïta. Recentment, ha creat l’Observatori
Català de la Justícia en Violència Masclista per tal d’analitzar de forma polièdrica i
des de l’àmbit de la Justícia aquest tipus de violència.
El Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant signatura conveni de col·
laboració amb tots els rectors i rectores de les universitats de Catalunya, amb l’objectiu d’implantar un procediment excepcional de canvi d’estudis oficials de grau
adreçat a dones estudiants que acreditin la condició de víctimes de violència masclista. Aquesta mesura permetrà a les dones víctima de violència masclista, així com
als fills i filles que en depenen, continuar els estudis oficials de grau en una universitat diferent d’aquella en què els van iniciar.
El Departament d’Educació disposa de cursos formatius adreçats al professorat
i als professionals d’atenció educativa i de suport a la docència per donar a conèixer
el marc conceptual i legal de la violència masclista. En el Pla per a la Igualtat de
gènere del sistema educatiu 217/2018 s’han realitzat diverses actuacions formatives
per al professorat.
La lluita contra la violència masclista s’insereix, doncs, com una política transversal del Govern i els departaments dediquen recursos destinats a l’atenció de les
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víctimes i a la prevenció i la formació de professionals, així com recursos ordinaris
i estructurals del personal dedicat a aquestes tasques.
Sens dubte, el programa pressupostari específic d’abordatge de les Violències
Masclistes que s’inclogui en futurs pressupostos facilitarà l’avaluació i quantificació
dels recursos que la Generalitat destina en aquest àmbit.
Núria Balada i Cardona, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
fetes arran de la difusió d’un manifest sobre l’actuació policial de l’1
d’octubre en centres educatius del Maresme i el Vallès Oriental
314-02894/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02894/12, 31402895/12, 314-02896/12, 314-02897/12, 314-02898/12, 314-02899/12, 314-2900/12,
314-02901/12, 314-02902/12, 314-02903/12, 314-02904/12, 314-02905/12, 31402906/12, 314-02907/12, 314-02908/12 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
El Departament d’Educació a través de la Inspecció d’Educació vetlla perquè els
centres educatius de Catalunya exerceixin les funcions que els hi son pròpies amb
estricta neutralitat política i garantint el respecte a l’exercici dels drets i deures de
tota la comunitat educativa i, especialment, per tal que l’activitat lectiva es desenvolupi amb normalitat.
No correspon al Departament d’Educació valorar opinions d’associacions i entitats fetes en exercici del dret fonamental de la llibertat d’expressió.
La llibertat d’expressió és un dret fonamental que s’ha de respectar, no obstant,
en el supòsit que l’equip directiu d’un centre considerés que l’exercici d’aquest dret
pogués suposar un conflicte en el si de la comunitat escolar, tenint en compte que
l’equip directiu és l’autoritat competent per a defensar l’interès superior de l’alumnat,
prèvia ponderació dels interessos enfrontats, ha d’establir els mecanismes pertinents
per la mediació en la resolució del conflicte i promoció de la convivència escolar.
Alguns dels principis generals que regeixen el nostre sistema educatiu son el
respecte de tots els drets i deures que deriven de la normativa vigent. Així com la
transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, el respecte i la igualtat.
Barcelona, 25 de febrer de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
fetes arran de la nota de premsa difosa per algunes associacions i
agrupacions educatives sobre l’1 d’octubre i el dret a decidir
314-02895/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02894/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes
arran de la difusió d’un manifest de la Fundació Vedruna Catalunya
Educació i l’AMPA Vedruna Tona sobre l’1 d’octubre i el dret a decidir
314-02896/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02894/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes
arran de la difusió d’un manifest de l’Agrupació Escolar Catalana
sobre l’1 d’octubre i la llibertat dels presos polítics
314-02897/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02894/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
efectuades arran de la difusió d’un manifest de la Fundació Vedruna
Catalunya Educació sobre l’actuació policial de l’1 d’octubre
314-02898/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02894/12.

1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes
arran de la notificació de vaga per al 3 d’octubre de 2017 enviada
als pares dels alumnes d’alguns instituts del Garraf, el Bages, el
Barcelonès i el Vallès Oriental
314-02899/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02894/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes
arran de sengles piulades dels directors de l’Institut La Sínia, de
Parets del Vallès, i l’Escola dels Encants, de Barcelona, en el Twitter
dels centres
314-02900/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02894/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes
arran d’una piulada del director general de la Fundació Educativa
de les Dominiques de l’Anunciata a Catalunya d’adhesió a l’aturada
general del 3 d’octubre de 2017
314-02901/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02894/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes
arran de sengles piulades dels directors de l’Institut La Sínia, de
Parets del Vallès, i l’Escola dels Encants, de Barcelona, en el Twitter
dels centres
314-02902/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02894/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes
arran dels manifestos en què les direccions d’escoles i instituts
comunicaven llur indignació per l’actuació de les forces i els cossos
de seguretat de l’Estat de l’1 d’octubre de 2017
314-02903/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02894/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocupació de les
escoles durant el cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017
314-02904/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02894/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les concentracions
de condemna de les càrregues policials de l’1 d’octubre de 2017 fetes
l’endemà en centres educatius
314-02905/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02894/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
fetes per a vetllar per l’objectivitat i el rigor acadèmic dels llibres
de text davant la presentació com a excloents de les pertinences a
Catalunya o Espanya
314-02906/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02894/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes
per la inspecció educativa per a vetllar per l’objectivitat i el rigor
acadèmic dels llibres de text davant la manipulació de símbols i
representacions
314-02907/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02894/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions
fetes per a assegurar-se que els centres escolars estiguin lliures de
simbologia partidista
314-02908/12
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02894/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions
dels bombers funcionaris de la regió d’emergències de Lleida en el
període 2014-2017
314-02941/12
Proponent: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02941/12, 31402942/12, 314-02943/12, 314-02944/12, 314-02945/12 i 314-02946/12, us informo
del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat
convenient 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.
Atenent el que estableix la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran,
no s’inclouen entre les dades de la Regió d’Emergències de Lleida les corresponents
a la Val d’Aran.
Les retribucions dels bombers funcionaris i interins en els anys 2014, 2015, 2016
i 2017 a la Regió d’Emergències de Lleida, detallades també a nivell de categoria
laboral, són les següents:
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Categoria
Any

Retribucions ( €)
Inspector

Sotsinspector

Sergent

Caporal

Bomber
de primera

Bomber

2014

267.429,32 €

56.858,20

54.977,64

43.943,90

41.438,74

36.993,18

33.217,66

2015

267.429,32 €

56.858,20

54.977,64

43.943,90

41.438,74

36.993,18

33.217,66

2016

270.105,34 €

57.427,06

55.527,56

44.383,64

41.853,42

37.363,48

33.550,18

2017

272.808,04 €

58.001,58

56.083,02

44.827,70

42.272,28

37.737,40

33.886,06

Pel que fa a les retribucions dels bombers voluntaris en la Regió d’Emergències
de Lleida en el mateix període, segons les dades registrades en l’aplicació de Bombers Voluntaris, són les següents:
Any

Total retribucions ( €)

2014

281.013,04

2015

582.581,98

2016

681.101,17

2017

639.265,36

Amb relació a les retribucions per hores extres satisfetes als bombers funcionaris
i interins a la Regió d’Emergències de Lleida, van ser les següents:
Any

Import hores extres ( €)

2014

463.772,11

2015

773.847,47

2016

918.343,21

2017

1.692.411,59

Quant al nombre d’intervencions realitzades a la Regió d’Emergències de Lleida,
s’especifica el nombre total, així com el detall per tipologia d’actuació:

Any

Total
AssisFuites
Incendi
Activitat
Dispositiu
Incendi
Pràcti- Salva- Simu- Suport
intertència
perivege- Mobilitat
no urgent
preventiu
urbà
ques ments lacres tècnic
vencions
tècnica
lloses
tació

2014

5.415

316

885

252

84

790

714

977

458

908

27

4

2015

5.931

336

1.116

272

70

959

764

1.005

356

1.017

27

9

2016

5.573

324

796

265

63

876

748

1.070

348

1.052

24

7

2017

7.042

486

874

281

76

950

1.068

1.106

1.099

1.073

27

2
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Finalment, s’indica el nombre de bombers funcionaris i interins, així com de
bombers voluntaris, a la Regió d’Emergències de Lleida en el període demanat:
Bombers funcionaris
i interins*

Bombers
voluntaris*

2014

271

654

2015

330

636

2016

320

594

2017

343

682

Any

* A data 31 de desembre de cada any.

Barcelona, 19 de febrer de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions dels
bombers voluntaris de la regió d’emergències de Lleida en el període
2014-2017
314-02942/12
Proponent: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02941/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retribucions per
les hores extres dels bombers funcionaris de la regió d’emergències
de Lleida en el període 2014-2017
314-02943/12
Proponent: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02941/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’intervencions dels parcs de bombers de la regió d’emergències de
Lleida en el període 2014-2017
314-02944/12
Proponent: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02941/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
bombers voluntaris de la regió d’emergències de Lleida en el període
2014-2017
314-02945/12
Proponent: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02941/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
bombers funcionaris de la regió d’emergències de Lleida en el
període 2014-2017
314-02946/12
Proponent: Javier Rivas Escamilla, juntament amb un altre diputat del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02941/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
recursos materials disponibles davant l’epidèmia de grip a l’Alt
Empordà
314-03401/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-03401/12 a
31-03442/12 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte i, per con-següent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.
Per al desplegament dels plans d’urgència, el Servei Català de la Salut (CatSalut)
destina un reforç de 19.753.914 € per a millorar l’atenció a les urgències durant el
període d’hivern 2018-2019, dels quals, per primera vegada, es dedicarà un total de
3,2 M € a reforçar els equips d’atenció primària, prioritzada per davant de les altres
línies assistencials. Amb aquesta dotació es busca garantir la presència de professionals sanitaris en les dates més crítiques durant el període hivernal i també incrementar l’atenció domiciliària, un servei que dona continuïtat a l’atenció de proximitat.
En aquests moments estan activats pràcticament tots els recursos planificats, alguns dels quals, a títol d’exemple, en la setmana del 14 al 18 de gener, van ser els
següents:
– Hospital de Bellvitge: obertura de 4 llits semi crítics de respiratori, 16 llits
d’hospitalització i la Unitat de PIUC (24 llits).
– Hospital Vall d’Hebron: obertura de 8 llits més a l’Hospital de l’Esperança.
– Hospital Clínic de Barcelona: obertura de 24 llits.
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– Hospital de Terrassa: reforç de metge de medicina interna.
– Hospital del Mar: Funcionament a ple rendiment de la Unitat d’Hospitalització
a Domicili.
Pel que fa al transport sanitari, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha
reforçat els seus dispositius amb fins a 20 unitats de Suport Vital Bàsic (SVB), que
donaran cobertura a Barcelona ciutat i a la seva àrea metropolitana, la majoria en
jornades de 12 hores, en el període que va de l’1 de desembre de 2018 al 31 de març
de 2019. A més, des de l’1 de desembre de 2018 fins al 31 de gener de 2019, s’incorpora una unitat de Suport Vital Avançat Pediàtrica (SVAp) com a reforç a les dues
unitats específiques que estan operatives al llarg de l’any, atès l’increment dels casos
de bronquiolitis que es produeixen en aquest període.
També continua en funcionament la línia pediàtrica del 061 CatSalut Respon,
que ofereix una resposta especialitzada seguint un model de guàrdia de presència
física.
Durant aquest últim any s’han dut a terme diferents inversions als serveis d’urgències hospitalaris i d’atenció primària que han permès que aquest hivern es disposi de nous serveis, com ara l’obertura del CUAP Gràcia, la nova smart UCI de
l’Hospital Vall d’Hebron, la nova UCI de l’Hospital Arnau de Lleida, la nova Unitat
de Cures Intensives de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa, les noves Urgències
de l’Hospital Trueta de Girona, les noves urgències psiquiàtriques a l’Hospital Germans Trias, la Unitat d’Atenció Continuada Oncològica de l’ICO Badalona i la nova
UCI de l’Hospital Santa Caterina de Girona.
En el marc del Pla nacional d’urgències de Catalunya, s’han posat en marxa 23
plans d’acció territorials, que concreten les accions que caldrà desenvolupar en cada
territori a mesura que pugui augmentar la pressió assistencial per fer front al període hivernal en tot el procés d’atenció a les urgències del territori: hospitals, CAP,
CUAP, centres sociosanitaris i SEM.
Al lloc web del CatSalut estan publicats Plans d’acció territorial hivern 20182019, en els quals hi figuren les dades territorials relacionades amb l’epidèmia de
la grip, a l’enllaç http://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/urgencies-mediques/
planuc/.
Barcelona, 15 de febrer de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
recursos materials disponibles davant l’epidèmia de grip al Baix
Empordà
314-03402/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
recursos materials disponibles davant l’epidèmia de grip a la
Garrotxa
314-03403/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
recursos materials disponibles davant l’epidèmia de grip al Gironès
314-03404/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
recursos materials disponibles davant l’epidèmia de grip al Pla de
l’Estany
314-03405/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
recursos materials disponibles davant l’epidèmia de grip al Ripollès
314-03406/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
recursos materials disponibles davant l’epidèmia de grip a la Selva
314-03407/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
recursos materials disponibles davant l’epidèmia de grip a la
Cerdanya
314-03408/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
recursos materials disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió
sanitària de l’Alt Pirineu i Aran
314-03409/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
recursos materials disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió
sanitària de Lleida
314-03410/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
recursos materials disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió
sanitària del Camp de Tarragona
314-03411/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
recursos materials disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió
sanitària de les Terres de l’Ebre
314-03412/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
recursos materials disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió
sanitària de la Catalunya Central
314-03413/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
recursos materials disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió
sanitària de Barcelona
314-03414/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits
disponibles davant l’epidèmia de grip a l’Alt Empordà
314-03415/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits
disponibles davant l’epidèmia de grip al Baix Empordà
314-03416/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits
disponibles davant l’epidèmia de grip a la Garrotxa
314-03417/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits
disponibles davant l’epidèmia de grip al Gironès
314-03418/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits
disponibles davant l’epidèmia de grip al Pla de l’Estany
314-03419/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits
disponibles davant l’epidèmia de grip al Ripollès
314-03420/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits
disponibles davant l’epidèmia de grip a la Selva
314-03421/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits
disponibles davant l’epidèmia de grip a la Cerdanya
314-03422/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits
disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de l’Alt
Pirineu i Aran
314-03423/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits
disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de Lleida
314-03424/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits
disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària del Camp de
Tarragona
314-03425/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits
disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de les
Terres de l’Ebre
314-03426/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
llits disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de la
Catalunya Central
314-03427/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
llits disponibles davant l’epidèmia de grip a la regió sanitària de
Barcelona
314-03428/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió
d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip a l’Alt
Empordà
314-03429/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió
d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip al Baix
Empordà
314-03430/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió
d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip a la
Garrotxa
314-03431/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió
d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip al
Gironès
314-03432/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió
d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip al Pla de
l’Estany
314-03433/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió
d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip al
Ripollès
314-03434/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió
d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip a la Selva
314-03435/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió
d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip a la
Cerdanya
314-03436/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió
d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip a la regió
sanitària de l’Alt Pirineu i Aran
314-03437/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió
d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip a la regió
sanitària de Lleida
314-03438/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió
d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip a la regió
sanitària del Camp de Tarragona
314-03439/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió
d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip a la regió
sanitària de les Terres de l’Ebre
314-03440/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió
d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip a la regió
sanitària de la Catalunya Central
314-03441/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió
d’incrementar el personal sanitari davant l’epidèmia de grip a la regió
sanitària de Barcelona
314-03442/12
Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03401/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció
primària continuada de Barcelona
314-03497/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03497/12 us informo del següent:
A la ciutat de Barcelona no hi ha centres d’atenció primària continuada.
Barcelona, 22 de febrer de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció
primària de Barcelona
314-03501/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30950 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03501/12 us informo del següent:
1.25.15. Preguntes per escrit

35

BOPC 280
8 de març de 2019

A continuació es mostren els centres d’atenció primària que hi havia el mes de
desembre de 2018 a la ciutat de Barcelona, amb indicació del districte, adreça i data
en què es va posar en funcionament.

Districte

CAP

Ciutat Vella CAP Barceloneta

Eixample

SantsMontjuïc

Les Corts

Sarrià-Sant
Gervasi

Gràcia

Horta
Guinardó

1.25.15. Preguntes per escrit

Adreça

Data
posada en
funcionament

Pg. Marítim, 25(H. Mar Edif.B)

03.05.1993

CAP Casc Antic

Rec Comtal, 24

01.12.1987

CAP Gòtic

Pge. de la Pau, 1

15.04.1991

CAP Drassanes

Av. Drassanes, 17-21

15.04.1991

CAP Doctor Lluís Sayé

C/ Torres i Amat, 8

14.12.1992

CAP Passeig
de Sant Joan

Passeig Sant Joan, 20
C/ Marina, 168

29.01.1987

CAP Eixample

C/ Rosselló, 161

16.07.2001

CAP Comte Borrell

C/ Comte Borrell, 303

23.11.2011

CAP Sagrada Família

C/ Còrsega, 643

30.12.2002

CAP Manso

C/ Manso, 19-27 1ª planta

23.09.1999

CAP Dreta Eixample

C/ Roger de Flor, 194-196

15.09.2003

CAP Poble SecLes Hortes

C/ Nou de la Rambla, 177

31.12.2001

CAP Doctor Carles Ribas

C/ Foc, 112

02.10.1989

CAP Bordeta-Magòria

C/ Corral, 41

09.12.2014

CAP Sants

C/ Vapor Vell, 44-46

17.12.2001

CAP Roger

C/ Joan de Sada / Roger

CAP Numància

C/ Numància, 23

17.12.2001

CAP La Marina

Av. Amnistia Internacional, 8-14

20.10.2008

CAP Montnegre

C/ del Montnegre, 21

20.09.2010

CAP Les Corts

C/ Mejia Lequerica, s/n
(edifici Hèlios)

12.12.1994

CAP Sarrià

Via Augusta, 364-372

15.04.2013

CAP Vallvidrera

Reis Catòlics, 2

17.03.2003

CAP Les Planes

Ptge. Solé i Pla, 16-18 local 1

17.03.2003

CAP Adrià

C/ Vallmajor, 34

27.12.2000

CAP Pare Claret

Sant Antoni M. Claret, 19

27.12.2000

CAP Larrard

Travessera de Dalt, 79

16.12.2002

CAP Vila de GràciaCibeles
CAP Vallcarca - Sant
Gervasi

C/ Còrsega, 363
Av. Vallcarca 169
Edifici Pedraforca - PSPV

01.04.2017
01.02.2003

CAP Sardenya

Av. Mare de Déu de
Montserrat, 16-18
C/ Sardenya, 466

03.12.2001
22.12.2000

CAP El Carmel

C/ Murtra, 130

15.11.1990

CAP Horta

C/ Lisboa s/n

25.11.1994

CAP Sant Rafael

Pg. Vall d’Hebron, 107-117

16.12.2002

CAP Guinardó

C/ Teodoro Llorente, 26

16.11.2015

CAP Sanllehy

Obra
acabada.
Pendent
equipament
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Data
posada en
funcionament

Districte

CAP

Adreça

Nou Barris

CAP Turó

C/ Cadí, 58-62

17.12.2001

CAP Rio de Janeiro

Av. Rio de Janeiro, 83-91

14.04.1998

CAP Guineueta

Pg. Valldaura, 135

17.12.2001

CAP Roquetes

C/ Garigliano, 23-27

01.03.1988

CAP Ciutat Meridiana

Sant Feliu de Codines, s/n

02.10.1989

CAP Chafarinas

C/ Las Chafarinas, 2-8

CAP Cotxeres

Avda. Borbó, 18 - 30

08.09.2010

CAP Sant Andreu

C/ Fernando Pessoa,47-51
Av. Meridiana, 428

16.06.2014
17.12.1996

CAP La Sagrera

Garcilaso, 1-9

16.12.2002

CAP Trinitat Vella

C/ Via Bàrcino, 88

21.12.2011

CAP Bon Pastor

C/ Mollerussa s/n

02.10.1989

CAP Vila Olímpica

C/ Joan Miró, 17

02.11.1995

CAP Ramon Turró

C/ Ramon Turró, 337-339

02.10.1989

CAP Poblenou

C/ Lope de Vega, 132

16.12.1991

CAP Besòs

C/ Alfons el Magnànim, 57

27.12.2000

CAP Maragall

Pg. Maragall, 52-54,3a planta

CAP Clot

C/ Concilio de Trento, 25

28.09.1994

CAP Sant Martí

C/ Fluvià, 209-211

01.05.2010

CAP La Pau

C/ Pere Vergés, s/n

16.12.1991

Sant
Andreu

Sant Martí

CAP Casernes
de Sant Andreu

12.12.1990

10.11.1997

L’equip d’atenció primària està format per metges de família, infermeria, pediatria, odontologia, treball social i personal administratiu i de suport.
L’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) –ginecologia, obstetrícia, llevadora i psicologia– es realitza també en centres d’atenció primària.
En el marc de la reforma de l’atenció especialitzada, les especialitats mèdiques
donen suport a l’atenció primària.
Barcelona, 22 de febrer de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres
d’urgències d’atenció primària de Barcelona
314-03574/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 30951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03574/12 us informo del següent:
A continuació es mostren els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) que
hi ha actualment a la ciutat de Barcelona, amb indicació de la ubicació, el districte,
la data d’entrada en funcionament i les especialitats.
Fascicle segon
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CUAP

Ubicació

Districte

Data entrada en
funcionament
Especialitats

CUAP-Urgències
Hospital Sagrat Cor

C. Viladomat, 288

Les Corts

gener 2010

Totes les especialitats excepte
ginecologia-obstetrícia, pediatria
i psiquiatria

CUAP-Urgències
Hospital Plató

C. Plató, 21

Sarrià-Sant
Gervasi

gener 2010

Totes les especialitats excepte
ginecologia-obstetrícia, pediatria
i psiquiatria

CUAP Perecamps

Plaça Pieyre de
Mandiargues, 1-5

Ciutat Vella

1968 i nova
Medicina familiar i d’altres
ubicació el 2016 especialitats, i infermeria

CUAP Sant Martí

C. Fluvià, 221

Sant Martí

desembre 2010

Medicina familiar i infermeria

CUAP Dos de Maig

C. Dos de Maig, 301

Eixample

gener 2010

Medicina familiar i interna,
infermeria, consultoria matí de
dilluns a divendres, cirurgia i
traumatologia

CUAP Manso

C. Manso, 19

Eixample

febrer 2008

Medicina familiar, infermeria i
treball social

CUAP Gràcia

C. Larrard, 1

Gràcia

2008 i nova
ubicació
novembre 2018

Medicina familiar i infermeria

CUAP Horta

C. Sant Gaudenci, 21

HortaGuinardó

gener 2012

Medicina familiar i infermeria

CUAP Casernes
de Sant Andreu

C. de Fernando
Pessoa, 47-51

Sant Andreu

març 2013

Medicina familiar i infermeria

CUAP Cotxeres

Av. Borbó, 18-30

Nou Barris

desembre 2010

Medicina familiar i infermeria

Barcelona, 22 de febrer de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés derivat de
l’impost sobre grans establiments comercials a Barcelona el 2017 i el
2018
314-03636/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03636/12 us informo del següent:
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L’ingrés tributari derivat de l’impost sobre grans establiments comercials corresponents a la ciutat de Barcelona és el següent:
La quota a ingressar de l’exercici 2017 (ingrés al 2018): 2.259.005,91 €.
Les dades referents a l’exercici 2016 (ingrés 2017) són les que s’han facilitat anteriorment, en resposta a la pregunta 314-08524/11 formulada pel mateix grup parlamentari, i ha estat publicada al BOPC.
Barcelona, 25 de febrer de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés derivat de
l’impost sobre la renda de les persones físiques a Barcelona el 2017 i
el 2018
314-03646/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03646/12 us informo del següent:
No es pot informar sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre la renda de
les persones físiques (tram autonòmic) al municipi de Barcelona atès que a data
d’avui no han estat facilitades per part de l’AEAT les dades de les estadístiques per
municipis de l’IRPF de l’exercici 2016 (ingrés al 2017) ni de l’exercici 2017 (ingrés
al 2018).
Barcelona, 25 de febrer de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de petites
i mitjanes empreses i autònoms que s’han beneficiat de les línies
financeres de l’Institut Català de Finances a Barcelona el 2017 i el
2018
314-03648/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03648/12 us informo del següent:
Durant els anys 2017 i 2018, l’ICF i AVALIS han formalitzat un total de 1.210
operacions (préstecs i avals) a pimes i autònoms, per a projectes a Barcelona ciutat,
per un import superior als 170 milions d’euros, amb un import mitjà de 142.039 euros (455.056 euros en el cas de l’ICF i de 71.316 en el cas d’AVALIS)
1.25.15. Preguntes per escrit

39

BOPC 280
8 de març de 2019

L’ICF facilita finançament al segment d’autònoms i pimes principalment a través
de les següents modalitats: préstecs directes, préstecs sindicats, avals i línies d’intermediació amb risc compartit.
Durant 2017 i 2018, els préstecs directes de l’ICF suposen el 60% de les operacions i més de 66 milions d’euros finançats, mentre que els préstecs intermediats
representen un altre 17%.
Pel que fa a les finalitats i en el marc de les operacions de préstecs directes, cal
destacar les signades en l’àmbit de l’ICF Eurocrèdit –cofinançades amb fons FEDER– (12%), les destinades a projectes industrials (14%), a projectes culturals i
d’economia social (4%), mentre que el gruix restant s’ha signat en el marc de línies
destinades a finançar inversions i circulant de diversos sectors.
En el cas d’AVALIS, la societat de garantia recíproca de Catalunya, participada per l’ICF, té per objectiu garantir el finançament de pimes i autònoms catalanes,
davant entitats financeres, millorant les condicions econòmiques de les operacions i
cobrint possibles carències de garanties i solvència que les entitats financeres sol·liciten a pimes i autònoms. Avalis facilita avals per al finançament de circulant, inversió
i avals tècnics i econòmics.
A continuació es facilita la informació desagregada per anys i tipus d’empresa.
Crèdit i avals a PIMES i autònoms 2017-18. Barcelona ciutat
Autònoms i
microempreses
Nombre
Operac.
2018 ICF
2018 AVALIS

PIMES

Total

Import ( €)

Nombre
Operac.

Import ( €)

Nombre
Operac.

Import ( €)

87 24.048.001

52

36.795.167

139

60.843.168

323

18.701.211

212

17.479.388

535

36.180.599

39

5.544.746

45

35.089.673

84

40.634.419

2017 AVALIS

206

12.482.467

246

21.726.017

452

34.208.484

Total

655 60.776.425

2017 ICF

555 111.090.245

1210 171.866.670

Barcelona, 25 de febrer de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes
d’inversió en infraestructures a Barcelona redactats per
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
314-03709/12
Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 31352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 166 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03709/12 us informo del següent:
Obra civil

Els projectes redactats a data 31/12/2018 són els següents:
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Tram II de l’L9:
– Estacions Camp Nou, Motors, Zona Franca Litoral, Zona Franca port, Zona
Franca Zal, Zona Franca Nova Estació.
Tram III de l’L9:
– Estacions Maragall, Guinardó i Sanllehy.
– Estacions Lesseps i Putxet.
– Estacions Mandri i Sarrià.
– Estació Manuel Girona.
– Estació Campus Nord.
– Túnel entre Lesseps i Manuel Girona.
– Llosa intermèdia.
– Urbanització provisional estació Guinardó.
Instal·lacions de l’L9:
– ATC i WIFI.
– Portes d’andana.
– Barreres tarifàries.
– Ascensors.
– Escales.
– Energia i comunicacions.
Projectes de transports
– Carril bus d’entrada a Barcelona a l’autopista B-23 del PK 0+000 al PK 7+260
(Projecte constructiu).
– Nova estació d’autobusos a la Zona Universitària de Barcelona (Projecte bàsic).
– Actualitzat de la nova estació entre Collblanc i Pubilla Casas de la línia 5 de
l’FMB. Arquitectura i instal·lacions.
– Perllongament de la línia Llobregat - Anoia dels FGC. Tram: Plaça Espanya Gràcia. (L-8) (Estudi Informatiu).
– Actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’intercanviador de
l’estació de Plaça de Sants (L1 i L5 d’FMB) (Projecte bàsic).
– Carril bus d’entrada a Barcelona a l’autopista B-23 del PK 0+000 al PK 7+260
(Projecte bàsic).
– Rehabilitació i consolidació estructural del túnel de la línia 2 de l’FMB. Tram:
Sant Roc - Gorg (Projecte bàsic).
– Remodelació del carril BUS-VAO a l’autopista C-58 entre el nus de Ripollet i
l’Avinguda Meridiana.
– Actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’estació de Ciutadella. Vila Olímpica (L4 d’FMB).
– Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de l’intercanviador de l’estació del Clot (L-1 i L-2 de TMB i Renfe).
– Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de l’intercanviador de l’estació de Clot (L1 i L2 d’FMB i Renfe). Fase 1.
– Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de l’intercanviador de Verdaguer (L-4 i L-5 de TMB).
– Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de l’intercanviador de l’estació de Verdaguer (L4 i L5 d’FMB). Fase 1.
– Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de l’intercanviador de l’estació de Maragall (L4 i L5 d’FMB). Fase 1.
– Nou vestíbul estació Poblenou de la línia 4 de l’FMB.
– Actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’intercanviador de
l’estació de Plaça Espanya (L1 I L3 DE FMB I L8 DE FGC) (Projecte bàsic).
– Actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’estació de Vallcarca (L3 de l’FMB) (Projecte constructiu).
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– Actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’estació de Ciutadella– Vila Olímpica (L4 d’FMB) (Projecte bàsic).
– Actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’intercanviador de
l’estació d’Urquinaona (L1-L4 d’FMB) (Projecte bàsic).
– Condicionament, infraestructura i accessos a túnels, de l’FMB.
– Millora de l’evacuació de la xarxa d’FMB. Línia 1. Fase 1.
– Millora de l’evacuació de la xarxa d’FMB. Línia 3. Fase 1.
– Millora de l’evacuació de la xarxa d’FMB. Línia 3. Fase 2.
– Millora de l’evacuació de la xarxa d’FMB. Línia 4. Fase 1.
– Millora de l’evacuació de la xarxa d’FMB. Línia 5. Fase 1.
– Execució de les obres del projecte complementari núm. 1 dels nous vestíbuls a
les estacions de Bogatell, Llacuna i Selva de Mar de la L4 de l’FMB.
– Actuacions de l’extensió de la Xarxa TETRA i Xarxa RESCAT de la Línia
9/10 (L9/L10) a les línies L1, L2, L3, L4 i L5 del Metro de Barcelona, i Xarxa RESCAT a la línia L11 del Metro de Barcelona.
– Reparació estructural i endegament general de l’edifici de les Cotxeres de St.
Genís de TMB (Estudis Previs).
– Millora de l’accessibilitat a l’intercanviador L9-L3 des de la vorera costat muntanya de l’Avinguda Diagonal.
– Execució de les obres de millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa
de l’intercanviador de l’estació de Clot (L1 i L2 d’FMB i Renfe). Fase 1.
– Execució de les obres de millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa
de l’intercanviador de l’estació de Maragall (L4 i L5 d’FMB). Fase 1.
– Execució de les obres de millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa
de l’intercanviador de Verdaguer (L4 i L5 d’FMB). Fase 1.
– Execució de les obres de la nova estació entre Collblanc i Pubilla Casas de la
Línia 5 de l’FMB. Arquitectura i instal·lacions. Projecte actualitzat.
– Execució de les obres d’actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’intercanviador de l’estació de Plaça Espanya (L1 i L3 d’FMB i L8 d’FGC).
– Execució de les obres d’actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’intercanviador de l’estació de Plaça Espanya (L1 i L3 d’FMB i L8 d’FGC).
Ventilació, evacuació i accessibilitat.
– Execució de les obres d’actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat
de l’estació de Vallcarca de la línia 3 de l’FMB. FASE A.
– Execució de les obres de les actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’estació de Poble Nou de la línia 4 de l’FMB. FASE A.
– Execució de les obres de les actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’estació de Ciutadella - Vila Olímpica de la línia 4 d’FMB.
– Execució de les obres de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’intercanviador de l’estació d’Urquinaona (L1 i L4 d’FMB).
– Execució de les obres de les actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’intercanviador de l’estació de Plaça de Sants (L1 i L5 d’FMB).
– Execució de les obres d’adaptació a la normativa i millora de l’accessibilitat de
l’estació Jaume I de la línia 4 de l’FMB (antiga clau: TM-06512.1).
– Execució de les obres del projecte complementari núm. 1 del projecte d’infraestructures, superestructures i electrificació de la línia 5. Tram: Horta-Vall d’Hebron. Reposició de les instal·lacions esportives del tir amb arc de la Vall d’Hebron.
– Projecte constructiu del nou vestíbul de l’estació Barceloneta de l’L4 dels FMB.
– Perllongament de la línia 3 d’FMB. Tram: Zona Universitària - St. Feliu de
Llobregat. Subtram: Zona Universitària - Esplugues Centre. Infraestructura, via i
catenària.
– Contracte de serveis per a l’assistència tècnica de redacció de projecte constructiu per a la consolidació estructural de l’estació de Baró de Viver. L1 dels FMB.
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– Contracte de serveis per a l’assistència tècnica de redacció del projecte constructiu per a la millora de les condicions mecàniques de la superestructura de via de
la Línia 2 de FMB, utilitzant la solució Vanguard. Tram: Universitat - Monumental.
– Projecte bàsic pel perllongament de la línia Llobregat - Anoia dels FGC. Tram:
Plaça Espanya - Gràcia.
– Execució de les obres de renovació dels enclavaments de relés de les estacions
de Sagrada Família, Passeig de Gràcia i Paral·lel a la línia 2 de FMB. Barcelona.
– Execució de les obres de projecte de renovació per obsolescència de l’enclavament del Triangle Ferroviari de L2 de FMB.
– Execució de les obres de renovació per obsolescència de l’enclavament de la
cotxera i taller de Sant Genís de L3 de FMB.
– Execució de les obres de la cua de maniobra Trinitat Nova L4 - L11.
– Execució de les obres de millora de l’accessibilitat de l’estació de Vallcarca de
la línia L3 dels FMB. Ascensor de carrer. Barcelona.
– Execució de les obres de millora de les condicions mecàniques de la superestructura de via de la Línia L2 de FMB. Tram: Universitat - Monumental. Lot 1.
(Lot 1).
– Execució de les obres de millora de les condicions mecàniques de la superestructura de via de la Línia L2 de FMB. Tram: Universitat - Monumental. Lot 2.
(Lot 2).
– Execució de les obres de rehabilitació cotxeres i tallers Sant Genís L3 FMB.
Fase A.
– Execució de les obres de rehabilitació cotxeres i tallers Sant Genís L3.
Projectes de carreteres
– Actuacions d’implantació de millores en seguretat viària per a motoristes a la
xarxa de carreteres de la Generalitat. Dades Any 2014. Actuacions a diferents àmbits, entre ells la carretera de la Rabassada BP-1417 (Projecte constructiu).
Els projectes redactats a data 31.12.2017 són els següents:
Tram II de l’L9:
– Estacions Zona Universitària, Camp Nou, Foneria, Foc Cisell, Motors, Zona
Franca Litoral, Zona Franca port, Zona Franca Zal, Zona Franca Nova Estació i Zal
Prat.
Tram III de l’L9:
– Estacions Maragall, Guinardó i Sanllehy.
– Estacions Lesseps i Putxet.
– Estacions Mandri i Sarrià.
– Estació Manuel Girona.
– Estació Campus Nord.
– Túnel entre Lesseps i Manuel Girona.
– Llosa intermèdia.
Instal·lacions de l’L9:
– ATC i WIFI.
– Portes d’andana.
– Barreres tarifàries.
– Ascensors.
– Escales.
– Energia i comunicacions.
Projectes de transports:
– Carril bus d’entrada a Barcelona a l’autopista B-23 del PK 0+000 al PK 7+260
(Projecte constructiu)
– Nova estació d’autobusos a la Zona Universitària de Barcelona (Projecte bàsic)
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– Actualitzat de la nova estació entre Collblanc i Pubilla Casas de la línia 5 de
l’FMB. Arquitectura i instal·lacions.
– Perllongament de la línia Llobregat - Anoia dels FGC. Tram: Plaça Espanya Gràcia. (L-8) (Estudi Informatiu).
– Actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’intercanviador de
l’estació de Plaça de Sants (L1 i L5 d’FMB) (Projecte bàsic).
– Carril bus d’entrada a Barcelona a l’autopista B-23 del PK 0+000 al PK 7+260
(Projecte bàsic).
– Rehabilitació i consolidació estructural del túnel de la línia 2 de l’FMB. Tram:
Sant Roc - Gorg (Projecte bàsic).
– Remodelació del carril BUS-VAO a l’autopista C-58 entre el nus de Ripollet i
l’Avinguda Meridiana.
– Actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’estació de Ciutadella. Vila Olímpica (L4 d’FMB).
– Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de l’intercanviador de l’estació del Clot (L-1 i L-2 de TMB i Renfe).
– Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de l’intercanviador de l’estació de Clot (L1 i L2 d’FMB i Renfe). Fase 1.
– Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de l’intercanviador de Verdaguer (L-4 i L-5 de TMB).
– Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de l’intercanviador de l’estació de Verdaguer (L4 i L5 d’FMB). Fase 1.
– Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de l’intercanviador de l’estació de Maragall (L4 i L5 d’FMB). Fase 1.
– Nou vestíbul estació Poblenou de la línia 4 de l’FMB.
– Actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’intercanviador de
l’estació de Plaça Espanya (L1 I L3 DE FMB I L8 DE FGC) (Projecte bàsic).
– Actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’estació de Vallcarca (L3 de l’FMB) (Projecte constructiu).
– Actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’estació de Ciutadella– Vila Olímpica (L4 d’FMB) (Projecte bàsic).
– Actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’intercanviador de
l’estació d’Urquinaona (L1-L4 d’FMB) (Projecte bàsic).
– Condicionament, infraestructura i accessos a túnels, de l’FMB.
– Millora de l’evacuació de la xarxa d’FMB. Línia 1. Fase 1.
– Millora de l’evacuació de la xarxa d’FMB. Línia 3. Fase 1.
– Millora de l’evacuació de la xarxa d’FMB. Línia 3. Fase 2.
– Millora de l’evacuació de la xarxa d’FMB. Línia 4. Fase 1.
– Millora de l’evacuació de la xarxa d’FMB. Línia 5. Fase 1.
– Execució de les obres del projecte complementari núm. 1 dels nous vestíbuls a
les estacions de Bogatell, Llacuna i Selva de Mar de la L4 de l’FMB.
– Actuacions de l’extensió de la Xarxa TETRA i Xarxa RESCAT de la Línia
9/10 (L9/L10) a les línies L1, L2, L3, L4 i L5 del Metro de Barcelona, i Xarxa RESCAT a la línia L11 del Metro de Barcelona.
– Reparació estructural i endegament general de l’edifici de les Cotxeres de St.
Genís de TMB (Estudis Previs).
– Millora de l’accessibilitat a l’intercanviador L9-L3 des de la vorera costat muntanya de l’Avinguda Diagonal.
– Execució de les obres de millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa
de l’intercanviador de l’estació de Clot (L1 i L2 d’FMB i Renfe). Fase 1.
– Execució de les obres de millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa
de l’intercanviador de l’estació de Maragall (L4 i L5 d’FMB). Fase 1.
– Execució de les obres de millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa
de l’intercanviador de Verdaguer (L4 i L5 d’FMB). Fase 1.
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– Execució de les obres de la nova estació entre Collblanc i Pubilla Casas de la
línia 5 de l’FMB. Arquitectura i instal·lacions.
– Execució de les obres d’actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’intercanviador de l’estació de Plaça Espanya (L1 i L3 d’FMB i L8 d’FGC).
– Execució de les obres de les actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’estació de Vallcarca de la línia 3 de l’FMB.
– Execució de les obres de les actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’estació de Poble Nou de la línia 4 de l’FMB FASE A.
– Execució de les obres de les Actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’estació de Ciutadella - Vila Olímpica de la línia 4 d’FMB.
– Execució de les obres de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’intercanviador de l’estació d’Urquinaona (L1 i L4 d’FMB).
– Execució de les obres de les actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’intercanviador de l’estació de Plaça de Sants (L1 i L5 d’FMB).
– Execució de les obres d’adaptació a la normativa i millora de l’accessibilitat de
l’estació Jaume I de la línia 4 de l’FMB (antiga clau: TM-06512.1).
– Execució de les obres del projecte complementari núm. 1 del projecte d’infraestructures, superestructures i electrificació de la línia 5. Tram: Horta-Vall d’Hebron. Reposició de les instal·lacions esportives del tir amb arc de la Vall d’Hebron.
– Projecte constructiu del nou vestíbul de l’estació Barceloneta de l’L4 dels FMB.
– Perllongament de la línia 3 d’FMB. Tram: Zona Universitària - St. Feliu de Llobregat. Subtram: Zona Universitària - Esplugues Centre. Infraestructura, via i catenària.
– Projecte bàsic pel perllongament de la línia Llobregat - Anoia dels FGC. Tram:
Plaça Espanya - Gràcia.
– Contracte de serveis per a l’assistència tècnica de redacció de projecte constructiu per a la consolidació estructural de l’estació de Baró de Viver. L1 dels FMB.
– Contracte de serveis per a l’assistència tècnica de redacció del projecte constructiu per a la millora de les condicions mecàniques de la superestructura de via de
la Línia 2 de FMB, utilitzant la solució Vanguard. Tram: Universitat - Monumental.
Previsió d’execució de projectes per al 2019 i per al 2020:
Per als anys 2019 i 2020 segons el PEF vigent no hi ha prevista inversió per a la
Línia 9 a la ciutat de Barcelona. S’està en tràmit d’aprovació d’un nou PEF.
Obres de transports
– Execució de les obres de renovació dels enclavaments de relés de les estacions
de Sagrada Família, Passeig de Gràcia i Paral·lel a la línia 2 de FMB. Barcelona.
– Execució de les obres de projecte de renovació per obsolescència de l’enclavament del Triangle Ferroviari de L2 de FMB.
– Execució de les obres de renovació per obsolescència de l’enclavament de la
cotxera i taller de Sant Genís de L3 de FMB.
– Execució de les obres de Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa
de l’intercanviador de l’estació de Maragall (L4 i L5 d’FMB). Fase 1.
– Execució de les obres de la nova estació entre Collblanc i Pubilla Casas de la
Línia 5 de l’FMB. Arquitectura i instal·lacions. Projecte actualitzat.
– Execució de les obres d’actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’intercanviador de l’estació de Plaça Espanya (L1 i L3 d’FMB i L8 d’FGC).
– Execució de les obres Millora de l’accessibilitat de l’estació de Vallcarca de la
línia L3 dels FMB. Ascensor de carrer. Barcelona.
– Execució de les obres d’actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat
de l’estació de Vallcarca de la línia 3 de l’FMB. Fase A.
– Execució de les obres de les actuacions de millora de l’evacuació i de l’accessibilitat de l’intercanviador de l’estació de Plaça de Sants (L1 i L5 d’FMB).
– Execució de les obres de Millora de les condicions mecàniques de la superestructura de via de la Línia L2 de FMB. Tram: Universitat - Monumental. Lot 1.
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– Execució de les obres de Millora de les condicions mecàniques de la superestructura de via de la Línia L2 de FMB. Tram: Universitat - Monumental. Lot 2.
– Execució de les obres d’adaptació a la normativa i millora de l’accessibilitat de
l’estació Jaume I de la línia 4 de l’FMB (antiga clau: TM-06512.1).
– Execució de les obres de Rehabilitació cotxeres i tallers Sant Genís L3 FMB.
Fase A.
– Execució de les obres de la Cua de maniobra Trinitat Nova L4 - L11.
– Execució de les obres d’eixamplament d’andana direcció Sarrià de l’estació de
Provença dels FGC. Projecte actualitzat.
Obra de carreteres
– Millora local. Seguretat viària. Estudi i implantació de millores en seguretat
viària per a motoristes a la xarxa de carreteres de la Generalitat. Any 2014. Lot 2.
Inclou actuacions a la carretera BP-1417, de l’Arrabassada.
Edificació

Els projectes redactats a data 31 de desembre de 2018 són els següents:
Projectes del Departament de Salut
– HHB-15356-C1. Complementari 1 de les obres del nou accés ambulatori i reforma de la planta soterrani per a Consultes Externes de l’Àrea Materno-Infantil i
l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.
– HHB-16282. Implantació d’Heliport a la coberta de l’àrea de traumatologia de
l’Hospital Vall d’Hebron, a Barcelona.
Projectes de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
– Implantació de les oficines de l’edifici del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya.
Projectes d’Educació
– Nova construcció de l’Institut Vallcarca de Barcelona.
– Ampliació a l’Institut 4/2 de l’Institut Milà i Fontanals de Barcelona.
– Ampliació CEPA Oriol Martorell de Barcelona.
– Ampliació de l’Institut Menéndez y Pelayo de Barcelona.
– Nova construcció Institut 3/2 L Angeleta Ferrer i Sensat a Barcelona.
Els projectes redactats a data 31 de desembre de 2017 són els següents:
Projectes del Departament de Salut
– HHB-15356. Nou accés ambulatori i reforma de la planta soterrani per a Consultes Externes de l’Àrea Maternoinfantil de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.
Projectes de Justícia
– Obres Reforma Ampliació i Millora derivades de la llicència ambiental a l’edifici del carrer Aragó, 332, de Barcelona.
Projectes d’Interior
– Reforma i adaptació d’instal·lacions, per a incorporar mesures correctores que
consten en l’expedient de la Llicència Ambiental de la Seu del Departament d’Interior, autoritzada en data 16-07-2013.
Projectes de Treball, Afers Socials i Famílies
– Reforma Ampliació i Millora - Escala d’emergència, bugaderia i habitacions de la
Residència de Gent Gran Mil·lenari al carrer Nou de la Rambla, 47-49, de Barcelona.
Projectes d’Educació
– Nova construcció de l’Institut Vallcarca de Barcelona.
– Ampliació a l’Institut 4/2 de l’Institut Milà i Fontanals de Barcelona.
– Ampliació CEPA Oriol Martorell de Barcelona.
– Ampliació de l’Institut Menéndez y Pelayo de Barcelona.
1.25.15. Preguntes per escrit
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Previsió d’execució de projectes per al 2019 i per al 2020:
Projectes del Departament de Salut
– HHB-17241. Nou Edifici per a usos ambulatoris a l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona.
– HHB-18276. Connexió elèctrica Vall d’Hebron de Barcelona Hospital Campus
2a fase.
– HHB-17243. Noves Urgències Hospital de Traumatologia, Eix de connexió
Trauma-General, reserva Logística i Serveis Generals, i urbanització central Campus de l’Hospital Vall d’Hebron, de Barcelona.
– CAP-13316. Ampliació CAP Dr. Sayé, a Barcelona.
Projectes del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
– ATC-18301. Adequació planta 2a edifici T per a ampliació de la seu de l’Agència Tributària de Catalunya, a Barcelona.
Projectes de Justícia
– Nova Construcció de Centre Penitenciari Regim Obert 800 places Zona Franca a Barcelona
– Condicionament d’espais per a la Secció d’Apel·lacions del TSJC i altres espais
de l’edifici al Palau de Justícia de Barcelona
– Obres Reforma Ampliació i Millora per al condicionament d’instal·lacions, redistribució d’espais, i treballs necessaris per l’obtenció de la llicència d’activitats de
l’edifici del Palau de Justícia de Barcelona.
– Modernització d’ascensors i resolució de barreres arquitectòniques en els ascensors i per la descàrrega de mercaderies, al Palau de Justícia de Barcelona.
Projectes d’Interior
– Renovació màquines clima i millores funcionals a BCN-Les Corts.
– Execució de les obres Rehabilitació integral de l’actual edifici BASE, carrers
Àvila - Bolívia, a Barcelona, per ubicar-hi una ABP renovada, serveis de Mossos i
dependències policials al districte de Sant Martí.
Barcelona, 26 de febrer de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
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3.

Tramitacions en curs

3.25.

Preguntes al Govern

3.25.05.

Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’abonament
del deute pendent de les escoles bressol
310-00120/12
ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 31529 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb l’abonament del deute pendent de les escoles bressol?
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls a la
participació de les dones en el món rural i marítim
310-00121/12
ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC
Reg. 31532 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre quin és l’impuls del Govern en relació al paper de la dona al món rural
i marítim.
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
inspeccions de treball per discriminació sexista
310-00122/12
ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC
Reg. 31533 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Sobre les inspeccions de treball per discriminació sexista.
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el
compliment de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, en matèria de
transició energètica
310-00123/12
ANUNCI: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP
Reg. 31540 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2019

A la Mesa del Parlament

Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament,
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre el compliment de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, canvi climàtic en matèria
de transició energètica.
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la
segregació escolar
310-00124/12
ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC
Reg. 31542 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2019

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 163
i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal
que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Sobre la segregació escolar.
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç
del Mobile World Congress
310-00125/12
ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT
Reg. 31544 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre el balanç de la present edició del Mobile World Congress?
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema
d’emergències i de seguretat
310-00126/12
ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT
Reg. 31545 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern sobre el sistema d’emergències i de seguretat de Catalunya?
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la
preparació de la candidatura Barcelona-Pirineus als Jocs Olímpics i
Paralímpics d’Hivern
310-00127/12
ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT
Reg. 31546 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern sobre la preparació de la candidatura als
Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona?
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques
per a facilitar la conciliació de la vida laboral, social i familiar
310-00128/12
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS
Reg. 31547 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre les polítiques del Govern per facilitar la conciliació de la vida laboral,
social i familiar.
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el seu
deure de respectar la neutralitat institucional en període electoral
310-00129/12
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS
Reg. 31548 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2019

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parlament, presenta
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Sobre el deure del Govern de respectar la neutralitat institucional en període
electoral.
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple
sobre la situació política
317-00068/12
ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP CS
Reg. 31194 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2019

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació
política a Catalunya?
Palau del Parlament, 25 de febrero de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple
sobre la situació política
317-00069/12
ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 31404 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2019

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament,
formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en relació amb la situació política actual?
Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

52

BOPC 280
8 de març de 2019

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple
sobre la situació política
317-00070/12
ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC
Reg. 31477 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2019

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del
Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li
sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació
política a Catalunya?
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple
sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00071/12
ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC
Reg. 31531 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2019

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels darrers esdeveniments
polítics succeïts a Catalunya?
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple
sobre la situació política
317-00072/12
ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP
Reg. 31541 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2019

A la Mesa del Parlament

Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui
resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació
política?
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple
sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00073/12
ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT
Reg. 31543 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 04.03.2019

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 164 del Reglament del Parlament, formula la
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment
en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeveniments de l’actualitat política?
Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

3.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
intervencions quirúrgiques anul·lades per manca d’anestesistes a
l’Hospital de Mataró (Maresme)
311-00930/12
ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 29036 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 27.02.2019

A la Mesa de la Comissió de Salut

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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 distribueixen 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?
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– 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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei
de tovalloles de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
311-00931/12
ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS
Reg. 29037 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 27.02.2019

A la Mesa de la Comissió de Salut

Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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 oralment en comissió sobre
l’explicació de l’increment d’accidents laborals
311-00940/12
ANUNCI: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP
Reg. 30408 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i
Famílies, 05.03.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment
davant la Comissió.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Com justifica el Govern que en l’última enquesta de població activa (EPA), hi
hagi un ampli augment d’accidents laborals, així com el nombre de morts sent la xifra més alta dels últims 20 anys?
Palau del Parlament, 19 de febrer de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les darreres
investigacions de la Inspecció de Treball sobre la bretxa salarial
entre homes i dones a les empreses que operen a Catalunya
314-04187/12
FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP
Reg. 30961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

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 resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quines són les últimes investigacions que ha realitzat el departament d’Inspecció de Treball sobre la bretxa salarial entre homes i dones a les empreses que
operen a Catalunya?
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els viatges
oficials del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència des del seu nomenament
314-04188/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 30962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins han estat els viatges oficials en els que ha participat el conseller d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, des del seu nomenament fins la
data de registre de la present pregunta?
Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

3.25.15. Preguntes per escrit

56

BOPC 280
8 de març de 2019

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu de
cadascun dels viatges oficials del conseller d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència des del seu nomenament
314-04189/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 30963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin ha estat l’objecte o finalitat específica de cadascun dels viatges oficials en
els que ha participat el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, des del seu nomenament fins la data de registre de la present pregunta?
Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants
del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència en cadascun dels viatges oficials des del seu
nomenament
314-04190/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 30964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins càrrecs del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, d’altres Departaments, organismes o empreses dependents de la Generalitat de Catalunya, o quines altres persones han acompanyat en el conseller
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en cadascun dels viatges
oficials que ha dut a terme des del seu nomenament fins la data de registre de la present pregunta, i per a la realització de quines tasques o funcions?
Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els representants
institucionals amb els quals s’ha reunit el conseller d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència en cadascun dels viatges
oficials des del seu nomenament
314-04191/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 30965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Amb quins representants institucionals, de qualsevol nivell administratiu, s’ha
entrevistat o reunit el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en el transcurs dels viatges oficials que ha dut a terme des del seu nomenament fins la data de registre de la present pregunta, i quin objecte o finalitat
específica tenia cadascuna d’aquestes entrevistes o reunions? Amb quins càrrecs
electes s’ha entrevistat o reunit el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en el transcurs dels viatges oficials que ha dut a terme des del
seu nomenament fins la data de registre de la present pregunta, i quin objecte o finalitat específica tenia cadascuna d’aquestes entrevistes o reunions?
Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els representants
institucionals amb els quals s’han reunit membres de la delegació del
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en
cadascun dels viatges oficials des del seu nomenament
314-04192/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 30966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Amb quins representants institucionals, de qualsevol nivell administratiu, s’ha
entrevistat o reunit qualsevol membre de la delegació que hagi acompanyat en cada
ocasió el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en el
transcurs dels viatges oficials que ha dut a terme des del seu nomenament fins la
data de registre de la present pregunta, i quin objecte o finalitat específica tenia cadascuna d’aquestes entrevistes o reunions? Amb quins càrrecs electes s’ha entrevistat o reunit qualsevol membre de la delegació que hagi acompanyat en cada ocasió
el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en el transcurs dels viatges oficials que ha dut a terme des del seu nomenament fins la data de
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registre de la present pregunta, i quin objecte o finalitat específica tenia cadascuna
d’aquestes entrevistes o reunions?
Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords assolits
arran dels viatges oficials del conseller d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència
314-04193/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 30967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins han estat els acords assolits per la Generalitat de Catalunya, amb qualsevol altra institució, en el transcurs o com a conseqüència directa dels viatges oficials
del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, des del seu
nomenament fins la data de registre de la present pregunta, i quin és el seu objecte,
abast i impacte sobre la societat catalana?
Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions
conjuntes amb altres institucions en el transcurs dels viatges
oficials del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència
314-04194/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 30968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines han estat les declaracions conjuntes efectuades per la Generalitat de
Catalunya, amb qualsevol altra institució, en el transcurs o com a conseqüència directa dels viatges oficials del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència, des del seu nomenament fins la data de registre de la present pregunta, i quin ha estat el contingut literal de cadascuna d’elles?
Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost total
de cadascun dels viatges oficials del conseller d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència
314-04195/12
FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 30969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin ha estat el cost total de cadascun dels viatges oficials empresos pel conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, i de la delegació que
en cada ocasió l’hagi acompanyat, des del nomenament del conseller fins la data de
registre de la present pregunta? Quin és el desglossament per partides i conceptes
del cost de cadascun dels viatges esmentats?
Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi de nom de
la campanya «Catalonia, land of digital revolutionaries»
314-04196/12
FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 31245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Raúl Moreno Montaña, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que li sigui
contestada amb resposta escrita.
El passat 23 de febrer, el conseller Puigneró va donar a conèixer una campanya
institucional amb motiu del Mobile World Congress titulada «Catalonia, land of digital revolut10naries». Posteriorment, la campanya publicada als mitjans generalistes portava el següent lema: «Catalonia, land of digital revolutionaries».
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quin ha estat el motiu del canvi entre la campanya anunciada i la publicada?
Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Raúl Moreno Montaña, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri per a usar
la forma «10» en el nom de la campanya «Catalonia, land of digital
revolutionaries»
314-04197/12
FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS
Reg. 31246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Raúl Moreno Montaña, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i
166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que li sigui
contestada amb resposta escrita.
El passat 23 de febrer, el conseller Puigneró va donar a conèixer una campanya
institucional amb motiu del Mobile World Congress titulada «Catalonia, land of digital revolut10naries». Posteriorment, la campanya publicada als mitjans generalistes portava el següent lema: «Catalonia, land of digital revolutionaries».
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quin va ser el criteri utilitzat per incloure 10 a la campanya inicial? Quin va
ser el criteri per treure-ho posteriorment?
Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Raúl Moreno Montaña, Pol Gibert Horcas, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les exigències de
contractació als treballadors del Mobile World Congress
314-04198/12
FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 31380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El sindicat UGT ha denunciat les precàries condicions dels treballadors del Mobile World Congress (MWC) que ha començat aquesta setmana. Segons el sindicat,
els portals de contractació exigeixen característiques personals com una alçada mínima o portar una talla entre 36 i 38. Per exemple, segons les exigències de contractació, si l’hostessa té una alçada superior a 1,75 metres, cobrarà 7,2 € bruts per hora,
però si té una alçada per sota, cobra un euro menys per hora.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Té constància el Govern de les exigències de contractació que demanen als treballadors i treballadores del Mobile World Congress de Barcelona?
Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la
Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, en les exigències
de contractació de les hostesses del Mobile World Congress
314-04199/12
FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 31381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El sindicat UGT ha denunciat les precàries condicions dels treballadors del Mobile World Congress (MWC) que ha començat aquesta setmana. Segons el sindicat,
els portals de contractació exigeixen característiques personals com una alçada mínima o portar una talla entre 36 i 38. Per exemple, segons les exigències de contractació, si l’hostessa té una alçada superior a 1,75 metres, cobrarà 7,2 € bruts per hora,
però si té una alçada per sota, cobra un euro menys per hora.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Creu el Govern que les exigències de contractació que se’ls demana a les hostesses del Mobile World Congress compleixen la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes? En cas negatiu, quines accions ha dut a terme
el Govern perquè les condicions laborals de les treballadores compleixin la Llei
17/2015?
Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ofertes laborals
del Mobile World Congress contràries a la Llei 17/2015, d’igualtat
efectiva de dones i homes
314-04200/12
FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 31382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El sindicat UGT ha denunciat les precàries condicions dels treballadors del Mobile World Congress (MWC) que ha començat aquesta setmana. Segons el sindicat,
els portals de contractació exigeixen característiques personals com una alçada mínima o portar una talla entre 36 i 38. Per exemple, segons les exigències de contractació, si l’hostessa té una alçada superior a 1,75 metres, cobrarà 7,2 € bruts per hora,
però si té una alçada per sota, cobra un euro menys per hora.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Considera el Govern que les empreses contractants del personal del Mobile
World Congress de Barcelona han fet ofertes laborals que van en contra de la Llei
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17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes? En cas afirmatiu,
quines accions portarà a terme? Es penalitzarà a aquestes empreses?
Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions
laborals dels treballadors del Mobile World Congress
314-04201/12
FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 31383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El sindicat UGT ha denunciat les precàries condicions dels treballadors del Mobile World Congress (MWC) que ha començat aquesta setmana. Segons el sindicat,
els portals de contractació exigeixen característiques personals com una alçada mínima o portar una talla entre 36 i 38. Per exemple, segons les exigències de contractació, si l’hostessa té una alçada superior a 1,75 metres, cobrarà 7,2 € bruts per hora,
però si té una alçada per sota, cobra un euro menys per hora.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Té constància el Govern de les precàries condicions laborals que pateixen els
treballadors i les treballadores del Mobile World Congress de Barcelona?
Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a
terme per a evitar que les condicions laborals dels treballadors del
Mobile World Congress siguin precàries
314-04202/12
FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 31384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El sindicat UGT ha denunciat les precàries condicions dels treballadors del Mobile World Congress (MWC) que ha començat aquesta setmana. Segons el sindicat,
els portals de contractació exigeixen característiques personals com una alçada mínima o portar una talla entre 36 i 38. Per exemple, segons les exigències de contractació, si l’hostessa té una alçada superior a 1,75 metres, cobrarà 7,2 € bruts per hora,
però si té una alçada per sota, cobra un euro menys per hora.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– Quines accions ha portat a terme el Govern per evitar les precàries condicions
laborals que pateixen els treballadors i les treballadores del Mobile World Congress
de Barcelona?
Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i les
mesures per a erradicar les ofertes laborals que generin precarietat,
discriminació, sexisme o cosificació
314-04203/12
FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 31385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El sindicat UGT ha denunciat les precàries condicions dels treballadors del Mobile World Congress (MWC) que ha començat aquesta setmana. Segons el sindicat,
els portals de contractació exigeixen característiques personals com una alçada mínima o portar una talla entre 36 i 38. Per exemple, segons les exigències de contractació, si l’hostessa té una alçada superior a 1,75 metres, cobrarà 7,2 € bruts per hora,
però si té una alçada per sota, cobra un euro menys per hora.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quines accions i mesures porta a terme el Govern per eradicar qualsevol tipus
d’oferta laboral que pugui generar precarietat, discriminació, sexisme o cosificació
de gènere?
Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’empreses denunciades per fer ofertes laborals amb exigències que
generen precarietat, discriminació, sexisme o cosificació
314-04204/12
FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 31386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El sindicat UGT ha denunciat les precàries condicions dels treballadors del Mobile World Congress (MWC) que ha començat aquesta setmana. Segons el sindicat,
els portals de contractació exigeixen característiques personals com una alçada mínima o portar una talla entre 36 i 38. Per exemple, segons les exigències de contrac-
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tació, si l’hostessa té una alçada superior a 1,75 metres, cobrarà 7,2 € bruts per hora,
però si té una alçada per sota, cobra un euro menys per hora.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes empreses han estat denunciades per fer ofertes laborals amb exigències que generen precarietat, discriminació, sexisme o cosificació de gènere els anys
2017 i 2018? Quines accions ha portat a terme el Govern?
Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions
imposades a empreses que van exercir o tolerar pràctiques laborals
discriminatòries per raó de sexe o gènere o per cosificació
314-04205/12
FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS
Reg. 31387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlament

Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
El sindicat UGT ha denunciat les precàries condicions dels treballadors del Mobile World Congress (MWC) que ha començat aquesta setmana. Segons el sindicat,
els portals de contractació exigeixen característiques personals com una alçada mínima o portar una talla entre 36 i 38. Per exemple, segons les exigències de contractació, si l’hostessa té una alçada superior a 1,75 metres, cobrarà 7,2 € bruts per hora,
però si té una alçada per sota, cobra un euro menys per hora.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quines sancions, previstes a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva
de dones i homes, va aplicar el Govern a empreses que van exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere o per cosificació de gènere els anys 2017, 2018 i 2019?
Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un
programa especial per a controlar i fer un seguiment dels pous
inutilitzats
314-04206/12
FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP
Reg. 31419 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

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 resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– Té la Generalitat plantejat un programa especial per al control i seguiment dels
pous d’aigua inutilitzats a Catalunya, per tal d’evitar accidents?
Palau del Parlament, 27 de febrer de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de les
partides pressupostàries ja compromeses per a l’exercici del 2019
314-04207/12
FORMULACIÓ: JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO, DEL GP CS
Reg. 31493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

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 Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– ¿Cómo se van a gestionar las partidas presupuestarias ya comprometidas para
el ejercicio 2019 y que no pueden ser financiadas de forma directa en el actual escenario de prórroga presupuestaria?
Palacio del Parlamento, 1 de marzo de 2019
José María Cano Navarro, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els menors no
acompanyats allotjats a l’Alberg Juvenil Josep Maria Batista i Roca,
del Masnou (Maresme)
314-04208/12
FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS
Reg. 31497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlamento

Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
En relación a la conversión del antiguo Albergue Juvenil J.M. Batista i Roca,
de El Masnou, en un centro de emergencia para albergar a adolescentes que llegan
a Cataluña sin referentes familiares, y que en la actualidad se ha convertido en un
centro permanente.
Durante el tiempo en el que el albergue juvenil estuvo destinado a centro de
emergencia:
– ¿Cuál ha sido el número de menores no acompañados alojados en el centro?
– ¿Cuántos menores alojados se han ausentado del centro?
Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2019
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els menors no
acompanyats allotjats a l’Alberg Juvenil Josep Maria Batista i Roca,
del Masnou (Maresme)
314-04209/12
FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS
Reg. 31498 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlamento

Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
En relación a la conversión del antiguo Albergue Juvenil J.M. Batista i Roca,
de El Masnou, en un centro de emergencia para albergar a adolescentes que llegan
a Cataluña sin referentes familiares, y que en la actualidad se ha convertido en un
centro permanente.
Durante el tiempo en el que el albergue juvenil estuvo destinado a centro de acogida permanente:
– ¿Cuál es el número de menores no acompañados alojados en el centro?
– ¿Cuántos menores alojados se han ausentado del centro?
Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2019
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives a la
pèrdua d’un equipament juvenil i turístic al Masnou (Maresme)
314-04210/12
FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS
Reg. 31499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlamento

Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
En relación a la conversión del antiguo Albergue Juvenil J.M. Batista i Roca,
de El Masnou, en un centro de emergencia para albergar a adolescentes que llegan
a Cataluña sin referentes familiares, y que en la actualidad se ha convertido en un
centro permanente.
– ¿Se ha contemplado algún tipo de alternativa para el municipio de El Masnou
por la pérdida de un equipamiento juvenil y turístico?
Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2019
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs
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BOPC 280
8 de març de 2019

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament
d’algun pla específic per a atendre les necessitats dels menors no
acompanyats del Masnou (Maresme)
314-04211/12
FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP CS
Reg. 31500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2019

A la Mesa del Parlamento

Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
En relación a la conversión del antiguo Albergue Juvenil J.M. Batista i Roca,
de El Masnou, en un centro de emergencia para albergar a adolescentes que llegan
a Cataluña sin referentes familiares, y que en la actualidad se ha convertido en un
centro permanente.
– ¿Se ha desarrollado algún plan específico para cubrir las necesidades de estos
menores en cuanto al ámbito educativo, sanitario y/o social?
Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2019
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP Cs
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