
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció del respecte a la di-
versitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i els models de família en els plans 
d’acció tutorial i els reglaments de convivència
314-00216/12
Resposta del Govern 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis d’atenció als universi-
taris amb problemes de salut mental
314-02582/12
Resposta del Govern 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’un pla especial 
d’atenció a la salut mental dels estudiants
314-02583/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals les indem-
nitzacions per danys a la ramaderia ocasionats per la fauna salvatge protegida s’han 
reduït més del 50% del 2010 ençà
314-02860/12
Resposta del Govern 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’indemnitzaran ràpidament tots 
els danys directes ocasionats per la fauna salvatge protegida
314-02861/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’indemnitzaran els danys indi-
rectes ocasionats per la fauna salvatge protegida
314-02862/12
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’indemnitzaran els costos indi-
rectes ocasionats pels atacs de la fauna salvatge protegida
314-02863/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de nous protocols 
per a determinar els danys directes o indirectes ocasionats pels atacs de la fauna 
salvatge protegida
314-02864/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’indemnitzaran tots els costos 
que han tingut els agricultors i els ramaders per a prevenir els atacs de la fauna 
salvatge protegida
314-02865/12
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació i la coordinació de 
les accions amb relació als problemes del territori amb la fauna salvatge protegida
314-02866/12
Resposta del Govern 16
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos pressupostaris pre-
vistos per a afrontar la problemàtica dels pisos del barri dels Merinals de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-02954/12
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions mantingu-
des per a afrontar la problemàtica dels pisos del barri dels Merinals de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-02955/12
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat al millora-
ment i la conservació de l’entorn dels pisos del barri dels Merinals de Sabadell (Va-
llès Occidental) del 2010 ençà
314-02956/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’actuacions previstes 
per a afrontar la problemàtica dels pisos del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès 
Occidental)
314-02957/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció d’enderrocar els pisos i 
reallotjar els veïns del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02958/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement de l’estat de con-
servació de l’espai públic de l’entorn dels pisos del barri dels Merinals de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-02959/12
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer treballs de millo-
rament i manteniment de l’espai públic que envolta els pisos del barri dels Merinals 
de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02960/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de veïns que viuen als 
pisos afectats del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02962/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels principis d’unitat 
d’acció a l’exterior i de lleialtat institucional, coordinació i cooperació
314-02963/12
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les relacions bilaterals que pensa 
establir amb les autoritats del Canadà i els Estats Units d’Amèrica
314-02964/12
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions de l’exconseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb relació al dret de Ca-
talunya a ésser present a Europa i al món
314-02965/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències de funcions i activitats 
entre la delegació de la Generalitat a França i la Casa de la Generalitat a Perpinyà
314-02966/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la problemàtica que afecta els pi-
sos del barri dels Merinals, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02967/12
Resposta del Govern 25
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar actes vio-
lents contra els servidors públics de la justícia
314-02984/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les expectatives d’assistència i 
d’actuació del dispositiu de seguretat desplegat a Girona el 6 de desembre de 2018
314-02989/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les expectatives d’assistència i d’ac-
tuació del dispositiu de seguretat desplegat a Terrassa el 6 de desembre de 2018
314-02990/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual només es va comp-
tar amb l’àrea regional de recursos operatius per al dispositiu desplegat a Terrassa 
el 6 de desembre de 2018
314-02991/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el màxim càrrec 
policial del dispositiu desplegat a Terrassa el 6 de desembre de 2018 va ésser el cap 
de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Rubí (Vallès Occidental)
314-02992/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si després de cada actuació poli-
cial es fa un revisió de les condicions en què s’ha dut a terme
314-02993/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions i les tasques del dis-
positiu de seguretat ciutadana i judicial del programa específic d’habitatge
314-03029/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a 
persones amb discapacitat el 2017 i el 2018
314-03585/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies finançades amb els recursos destinats al programa 
Vacances Escolars, Continuar Aprenent (VECA)
314-03684/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import rebut del programa Vacan-
ces Escolars, Continuar Aprenent (VECA) que ha destinat a beques del programa 
«L’estiu és teu»
314-03685/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants beneficiats 
pels recursos econòmics rebuts del programa Vacances Escolars, Continuar Apre-
nent (VECA)
314-03686/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import rebut del programa Vacan-
ces Escolars, Continuar Aprenent (VECA) que ha destinat a subvencionar federa-
cions d’entitats d’educació en el temps lliure per a infants i adolescents en situació 
de vulnerabilitat
314-03687/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les federacions i els moviments 
d’educació en el temps lliure que han rebut ajuts del programa Vacances Escolars, 
Continuar Aprenent (VECA)
314-03688/12
Resposta del Govern 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini mitjà de pagament als pro-
veïdors de la Generalitat en concepte de serveis i obres a Barcelona el 2017 i el 2018
314-03694/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència 
per a la gent gran a Barcelona en data del 31 de desembre de 2018
314-03700/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels recursos eco-
nòmics transferits pel Govern de l’Estat per a lluitar contra la violència de gènere
314-03759/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes iniciats amb els re-
cursos econòmics transferits pel Govern de l’Estat per a lluitar contra la violència 
de gènere
314-03760/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de seguretat que es 
van activar en l’accident químic que va tenir lloc a Le Porc Gourmet de Santa Eu-
gènia de Berga (Osona)
314-03815/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies rebudes per l’Oficina 
per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics
314-04010/12
Resposta del Govern 39

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el canvi de nom de la 
campanya «Catalonia, land of digital revolutionaries»
311-00944/12
Anunci: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri per a usar la 
forma «10» en el nom de la campanya «Catalonia, land of digital revolutionaries»
311-00945/12
Anunci: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-
des per a analitzar els efectes de la immersió lingüística sobre els alumnes caste-
llanoparlants
311-00946/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si és una prioritat ga-
rantir l’equitat educativa
311-00947/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la discriminació dels 
infants castellanoparlants per l’aplicació de la immersió lingüística
311-00948/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació als centres 
educatius de les sentències judicials que disposen que el 25% de la docència s’ha 
d’impartir en castellà
311-00949/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la compensació als 
infants castellanoparlants amb pitjors resultats escolars a causa de la immersió 
lingüística
311-00950/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 45
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual el 
conseller d’Educació no especifica els centres que imparteixen portuguès o àrab 
com a assignatura optativa
311-00951/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de centres 
d’educació secundària que imparteixen portuguès com a assignatura optativa
311-00952/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de centres 
d’educació secundària que imparteixen àrab com a assignatura optativa
311-00953/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’un pla 
estratègic que freni la caiguda de la indústria i la pèrdua de llocs de treball
311-00959/12
Anunci: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 48

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis a l’Hospital Lleuger de 
Cambrils arran del canvi de gestió
314-04212/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans quinquennals generals 
d’inversió de les empreses titulars d’instal·lacions de transport secundari i les em-
preses distribuïdores de subministrament elèctric
314-04213/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el darrer pla anual d’inversió de les 
empreses titulars d’instal·lacions de transport secundari i de les empreses distribuï-
dores de subministrament elèctric
314-04214/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment dels plans d’inversió i 
comunicació de dades relatives a les inversions de les empreses titulars d’instal·la-
cions de transport secundari i de les empreses distribuïdores de subministrament 
elèctric
314-04215/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions a les ins-
tal·lacions de transport i distribució d’energia elèctrica
314-04216/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ana-
litzar els efectes de la immersió lingüística sobre els alumnes castellanoparlants
314-04217/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és una prioritat garantir l’equi-
tat educativa
314-04218/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la discriminació dels infants cas-
tellanoparlants per l’aplicació de la immersió lingüística
314-04219/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació als centres educatius 
de les sentències judicials que disposen que el 25% de la docència s’ha d’impartir 
en castellà
314-04220/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 55
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació als infants caste-
llanoparlants amb pitjors resultats escolars a causa de la immersió lingüística
314-04221/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual el conseller 
d’Educació no especifica els centres que imparteixen portuguès o àrab com a as-
signatura optativa
314-04222/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’educació 
secundària que imparteixen portuguès com a assignatura optativa
314-04223/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’educació 
secundària que imparteixen àrab com a assignatura optativa
314-04224/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació patrimonial del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció el 31 de desembre de 2018
314-04225/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comptabilització de la paga ex-
traordinària del 2012 i el 2017 del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
314-04226/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de les pèrdues de l’exer-
cici del 2017 del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
314-04227/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació comercial entre el Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció, Sodexo i el Departament de Justícia
314-04228/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’adjudicació dels con-
tractes d’aprovisionament del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
314-04229/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els principals proveïdors del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció
314-04230/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la descripció i la naturalesa dels 
treballs fets per altres empreses per al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció el 2017
314-04231/12
Formulació: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes arran de 
l’anunci de Nissan de retallar la producció a la Zona Franca de Barcelona
314-04232/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retallades de producció i els 
beneficis fiscals de Nissan
314-04233/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han 
sol·licitat una plaça pública de residència a Valls (Alt Camp)
314-04234/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que estan 
pendents d’una plaça pública de residència a Valls (Alt Camp)
314-04235/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 65
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han 
sol·licitat una plaça pública de residència a l’Alt Camp
314-04236/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que estan 
pendents d’una plaça pública de residència a l’Alt Camp
314-04237/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han 
sol·licitat una plaça pública de residència a Manlleu (Osona)
314-04238/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que estan 
pendents d’una plaça pública de residència a Manlleu (Osona)
314-04239/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han 
sol·licitat una plaça pública de residència a Osona
314-04240/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que estan 
pendents d’una plaça pública de residència a Osona
314-04241/12
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb una altra diputada del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions encarregades ar-
ran dels talls en el subministrament elèctric al barri de la Torre Gironella, de Girona
314-04242/12
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 68
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció del 
respecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i els 
models de família en els plans d’acció tutorial i els reglaments de 
convivència
314-00216/12

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-00216/12 i us faig saber que, havent parlat amb el Departament d’Ensenyament 
ens fan saber que s’ha publicat la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la 
qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de convivència en els 
centres educatius dins el marc del Projecte educatiu de centre. Els centres educatius 
del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el Projecte de convi-
vència en el marc del seu Projecte educatiu, com a molt tard, el març de 2020.

Per orientar en l’elaboració del projecte de convivència, el Departament d’Ense-
nyament ha posat a l’abast de tots els centres educatius l’«Aplicació informàtica Pro-
jecte de convivència». Un dels temes que inclou és el de coeducació, amb elements 
de diagnosi, orientacions i recursos per al desplegament d’actuacions a realitzar en 
l’àmbit del centre, l’aula i l’entorn en relació a aquest aspecte.

Així mateix, entre els continguts del projecte hi ha els protocols per a la millora 
de la convivència, entre els quals:

– El Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar 
a persones LGBTI. Aquest protocol és una eina per prevenir, detectar i intervenir 
enfront situacions d’assetjament a l’alumnat per motius d’orientació afectiva sexual, 
identitat de gènere o expressió de gènere.

– El Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i dis-
criminació. Aquest protocol és una eina per prevenir, detectar i intervenir enfront a 
qualsevol conducta d’odi i discriminació.

Finalment, el Departament d’Ensenyament ha elaborat el «Protocol d’atenció i 
suport a l’alumnat transgènere».

Barcelona, 31 de gener de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis d’atenció 
als universitaris amb problemes de salut mental
314-02582/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-02582/12 a 
314-02583/12 us informo del següent:

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

El Departament de Salut és conscient que l’adolescència i la primera edat adul-
ta és un període clau en el desenvolupament d’una persona. Es calcula que més del 
50% dels trastorns mentals apareixen en aquest període. A més, com més aviat apa-
reix el trastorn mental pitjor és el pronòstic i major el risc de suïcidi. Per a moltes 
persones, la transició a la universitat pot ser un moment de gran estrès i augmentar 
el risc d’inici d’un trastorn mental.

Per tal de fer front a aquesta situació, el Departament de Salut ha prioritzat 
l’atenció a la salut mental, amb l’objectiu d’avançar cap a una societat més inclusiva, 
compromesa amb la justícia social, els drets de les persones i l’atenció als col·lectius 
més vulnerables.

Per aquest motiu es van aprovar les Estratègies de Salut Mental i Addiccions pel 
període 2017-2020. Tant el Pla de Salut de Catalunya com les Estratègies de Salut 
Mental i addiccions prioritzen l’atenció als infants i joves, en la línia de les políti-
ques internacionals.

Algunes de les línies estratègiques, objectius i accions prioritzades en relació a 
la salut mental dels adolescents i joves són les següents:

– Millorar la cobertura i l’orientació del programa «Salut i escola», conjuntament 
amb l’atenció primària i la salut comunitària, com una estratègia global de promo-
ció de la salut, adaptat a les necessitats detectades, com el fracàs escolar i les situa-
cions de vulnerabilitat o marginalitat.

– Desenvolupar programes específics, que fomentin estils de vida i hàbits salu-
dables de la salut física, cognitiva i emocional.

– Desenvolupar programes comunitaris de promoció de la salut i prevenció de 
problemàtiques derivades dels consums d’alcohol i drogues.

– Fomentar campanyes de prevenció del suïcidi, adaptant-les a les característi-
ques de les diferents poblacions diana i dels grups d’edat.

– Desenvolupar programes de prevenció i atenció a infants i adolescents en si-
tuació de vulnerabilitat.

– Coordinar les accions preventives del Departament de Salut amb recursos pre-
ventius, assistencials i comunitaris desenvolupats des dels ens locals i altres depar-
taments implicats en l’oferiment de serveis adreçats als adolescents i joves.

– Incorporar les accions de promoció de la salut mental i les addiccions en el 
marc del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP) i dels 
projectes territorials que s’impulsen des de l’atenció primària i salut comunitària 
(COMSalut).

– Identificar les barreres que dificulten l’accés als serveis en determinats grups 
de població més vulnerable i elaborar plans d’acció per evitar les desigualtats.
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– Implantar a tot el territori català el Programa d’atenció a la psicosi incipient, 
especialment en el grup d’edat de 14 a 24 anys, amb la creació d’unitats funcionals 
integrades entre tots els recursos que interactuen en l’àmbit territorial.

– Abordar els trastorns per ús de substàncies i addiccions comportamentals, amb 
programes conjunts entre els centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) i els 
centres d’atenció i seguiment (CAS). Reforçar la continuïtat assistencial en l’abor-
datge preventiu en relació amb problemàtiques relacionades amb els consums de 
drogues entre els adolescents i joves.

– Incorporar la població adolescent i jove amb trastorn psicòtic i patologia dual 
als programes Pla de serveis individualitzats (PSI) i als serveis de rehabilitació co-
munitària, per facilitar l’acompanyament terapèutic i impulsar la inclusió en entorns 
normalitzats (educatius, laborals o socials).

– Posar en funcionament programes d’atenció domiciliària per a adolescents en 
situació de vulnerabilitat amb dificultats de vinculació als serveis sanitaris, socials 
i educatius.

– Reforçar la continuïtat assistencial en la transició entre l’adolescència i l’edat 
adulta. Definir estàndards de continuïtat especialment en els trastorns mentals greus.

– Implantar les unitats funcionals CSMIJ-CAS, per a l’atenció dels adolescents 
amb trastorns per ús de substàncies i patologia dual, amb formació compartida pels 
professionals de les dues tipologies de serveis.

– Iniciar models alternatius a l’hospitalització convencional en salut mental i ad-
diccions amb sistemes d’atenció de base comunitària, que contemplin l’atenció im-
mediata a les situacions de crisi, i potenciïn serveis intensius a la comunitat, com els 
hospitals de dia o l’hospitalització a domicili.

– Definir un model d’atenció domiciliària a la salut mental que integri l’atenció 
primària i salut comunitària, salut mental i addiccions i serveis socials.

– Assegurar l’atenció a les urgències psiquiàtriques i l’hospitalització d’aguts en 
els hospitals generals.

– Garantir l’atenció psiquiàtrica i psicològica d’enllaç per atendre les persones 
que presenten situacions d’alta complexitat en l’entorn hospitalari.

– Garantir la integració de l’atenció a la salut mental i les addiccions a partir de 
les recomanacions del grup de treball del Consell Assessor en Salut Mental i Ad-
diccions.

– Garantir la coordinació efectiva i una atenció integrada amb tots els serveis 
sanitaris dels diferents territoris.

Finalment, cal remarcar que diversos programes del Departament de Salut es 
desenvolupen en col·laboració amb les unitats d’atenció a les persones de les quals 
disposen les universitats catalanes. Aquestes accions es reforcen amb personal mè-
dic i assistencial quan es duen a terme activitats festives i participatives als diferents 
campus, per atendre qualsevol contingència de salut física o mental que es pugui 
produir.

La Secretaria d’Universitats i Recerca participa activament en el Pla Interdepar-
tamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP), per incloure la salut a totes les 
polítiques i, en conseqüència, a la comunitat universitària i, de manera especial, en 
la formació i atenció a l’estudiantat, mitjançant diverses línies d’actuació.

Barcelona, 22 de febrer de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’un 
pla especial d’atenció a la salut mental dels estudiants
314-02583/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02582/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les 
quals les indemnitzacions per danys a la ramaderia ocasionats per la 
fauna salvatge protegida s’han reduït més del 50% del 2010 ençà
314-02860/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-02860/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02861/12 a 314-
02866/12.

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

La normativa que regula el procediment de compensació pels danys i perjudicis 
que causin les espècies protegides a explotacions ramaderes i agrícoles és el Decret 
176/2007, de 31 de juliol, regulador dels procediments de compensació de danys i 
perjudicis causats a l’agricultura i la ramaderia per espècies animals protegides de la 
fauna salvatge autòctona i l’Ordre AAM/147/2014, de 8 de maig, per la qual es mo-
difiquen els annexos del Decret 176/2007. Des de l’aplicació del Decret l’any 2008 
i a mesura que han transcorregut els anys, s’han millorat els protocols, la formació, 
els coneixements i també els mitjans per peritar i comprovar la causalitat del dany 
presumptament provocat per la fauna salvatge protegida. L’especialització i expe-
riència dels tècnics pericials garanteix la comprovació i certificació de la causa del 
dany, moltes vegades no atribuïble a la fauna salvatge protegida, malgrat que de-
terminades poblacions de fauna salvatge protegida incrementin paulatinament amb 
els anys.

En algunes espècies, els danys s’han incrementat i, quan això ha passat, evident-
ment han estat indemnitzats. A tall d’exemple, a continuació es detalla l’evolució al 
llarg dels anys dels atacs i danys (depredacions) causats per l’os a Catalunya.
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En altres espècies, però, l’esforç dedicat al peritatge, l’expertesa creixent i les 
noves tècniques de comprovació (per exemple control mitjançant drons dels danys 
de la polla blava sobre el cultiu d’arròs) han permès acotar amb major precisió els 
danys reals i descartar falsos danys.

Actualment, els danys directes ocasionats per la fauna salvatge protegida s’in-
demnitzen d’una manera àgil i ràpida un cop es resolen favorablement els expedients 
i no més lents que els que es podrien obtenir mitjançant una assegurança privada. 
En el cas de danys causats per os bru, el temps mitjà de pagament dels expedients 
resolts favorablement va ser de 5 mesos l’any 2017 (des de la data de presentació de 
la sol·licitud efectuada pel ramader). Enguany, pel que fa als que gestiona la Genera-
litat (Pallars Sobirà), tot i que l’any no està encara tancat, ha estat de 3 mesos. Cer-
tament, en èpoques anteriors s’havia arribat a pagar amb més d’un any de retard, la 
qual cosa s’ha solucionat mitjançant la contractació d’una pòlissa de responsabilitat 
patrimonial que permet esquivar els problemes de tresoreria que la Generalitat pu-
gui patir en un moment donat.

Pel que fa a les intencions de la Comissió Europea, només es coneix una decla-
ració d’intencions efectuada a la premsa i es desconeix, hores d’ara, qualsevol con-
creció. Els gestors de la fauna salvatge protegida agrairan que hi hagi finançament 
europeu per cobrir aquestes indemnitzacions que permetin descarregar els pressu-
postos de la Generalitat destinats a aquesta qüestió i destinar recursos a altres as-
sumptes també importants.

Tot i això, la normativa catalana que regula el procediment de compensació pels 
danys i perjudicis que causin les espècies protegides a explotacions ramaderes i 
agrícoles, ja estableix els barems per indemnitzar els danys indirectes.

A tal efecte, l’Ordre AAM/147/2014, de 8 de maig, per la qual es modifiquen 
els annexos del Decret 176/2007, estableix les indemnitzacions pels casos d’avor-
taments, per la recerca dels animals extraviats, morts i/o re-agrupament del ramat 
dispersat de durada superior a quatre hores, per desplaçaments de la persona propie-
tària de més de dues hores al lloc on es constatin els danys, pels casos de danys que 
es puguin curar amb assistència veterinària o del ramader/a i pels casos de danys a 
femelles d’espècies ramaderes en edat reproductora que quedin impossibilitades per 
a la reproducció.

L’únic supòsit difícil d’abordar és el de les desaparicions quan no s’acaben tro-
bant les despulles de l’animal. Cap assegurança no cobreix aquest supòsit, per im-
possibilitat de peritatge.

Pel que fa a l’establiment d’altres mesures per determinar de manera més efec-
tiva els danys directes o indirectes en els casos d’atacs de la fauna salvatge prote-
gida, des de l’aplicació del Decret 176/2007 que es va iniciar l’any 2008 i a mesura 
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que han transcorregut els anys, s’han millorat els protocols, la formació, els conei-
xements i els mitjans per peritar i comprovar la causalitat del dany presumptament 
provocat per la fauna salvatge protegida.

Sens perjudici d’això, s’estan analitzant les possibilitats que poden oferir les no-
ves tecnologies (drons, collars GPS, anàlisi de fotografies satel·litals, entre d’altres) 
aplicables a la gestió de la fauna salvatge protegida. S’estan estudiant i avaluant els 
mecanismes i els procediments per poder-los incorporar amb l’objectiu de preve-
nir els danys i, en cas de produir-se, ajudar a comprovar-los i valorar-los amb ma-
jor efectivitat. Sembla que, en aquest àmbit, es podran produir millores els propers 
anys.

Així mateix, entenem que el dispositiu actual de gestió de la fauna salvatge que 
pot generar danys és robust i més potent que el de la majoria de països de l’entorn 
amb situacions similars, ja que, més enllà de la justa indemnització dels danys, es 
basa en una forta implicació de l’Administració en la prevenció quan aquesta pot 
ser efectiva.

En el cas de la ramaderia de muntanya, per exemple, el Govern no només paga 
totalment sinó que gestiona directament els dispositius de prevenció:

– Els ramaders d’oví (el bestiar més vulnerable als grans depredadors) que te-
nen bestiar a la zona amb presència permanent d’os i volen acollir-se al Programa 
de prevenció, tenen vigilància gratuïta les 24 hores del dia durant els 5 mesos que 
el bestiar s’està a la muntanya (excepte la contribució dels ramaders, en alguns ca-
sos, d’un dia a la setmana). Enguany, el Govern ha ofert 6 agrupaments: els de Gau-
sac-Casau i Bagergue, a l’Aran; i els d’Isil, Tavascan, Bonaigua i Boldís-Àreu, al 
Pallars Sobirà. El sistema de vigilància compta amb la presència de pastors i aju-
dants durant tot el dia, incloses les hores nocturnes, en què el bestiar queda tancat 
en pletes electrificades, protegit per gossos i al costat del refugi del pastor. A banda, 
incorpora inversions per protegir el bestiar com ara l’arranjament de cabanes pels 
pastors, el trasllat de barracons i cabanes prefabricades, la compra de sistemes elèc-
trics autònoms, mobiliari i utensilis, entre d’altres.

– Al bestiar d’oví agrupat en zona amb presència permanent d’os, se li paga, a 
més, una assegurança per a accidents i altres danys que pugui patir mentre és a la 
muntanya.

– Pels ramaders de bestiar gros (vaques i eugues) de la zona amb presència per-
manent d’os, el Govern contracta personal de suport per a la vigilància i detecció de 
possibles incidències. Aquest bestiar és molt menys vulnerable davant la presència 
de l’os i els danys, en condicions normals, són petits. Pot ocasionar alguns movi-
ments del bestiar, però poques baixes.

– Pel que fa al llop, el Govern no té en marxa ni preveu impulsar cap programa 
de reintroducció, però alguns exemplars erràtics entren, de tant en tant, dins del ter-
ritori català. Des que l’any 2000 es va detectar, de nou, la presència puntual d’aquest 
animal salvatge a Catalunya, la Generalitat ha posat en funcionament un programa 
de seguiment de l’espècie i mesures de compensació i prevenció de danys, per com-
patibilitzar l’existència de fauna salvatge amb l’activitat ramadera. A aquells rama-
ders d’oví que han sofert danys causats pel llop, se’ls ofereix material de protecció 
(com ara malles electrificades específiques per protegir el ramat, així com material 
complementari –plaques solars–, entre d’altres) i gossos de protecció per evitar i 
minimitzar els danys que puguin causar. A mig termini, s’espera obrir una ordre 
d’ajuts per als ramaders afectats per aquests supòsits, cosa que permetrà una gestió 
més fàcil per a l’Administració.

L’estratègia que ofereix l’Administració basada en l’agrupament dels ramats per a 
la seva millor protecció, és una eina eficaç, en tant que garanteix una vigilància con-
tínua del bestiar les 24 hores. La protecció durant la nit es fa amb l’ajuda de gossos 
i mitjançant el tancament del ramat en recintes delimitats amb tanques protectores. 
El nombre de pèrdues en ramats protegits mitjançant aquests agrupaments vigilats 
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són significativament més baixes que en la resta de ramats. Concretament, el 2018 
el 88% de les morts de bestiar per atacs d’os s’ha produït en ramats de propietaris 
que han rebutjat acollir-se a aquesta mesura gratuïta. En els 6 ramats agrupats i pro-
tegits existents, que inclouen 5.600 caps de bestiar, l’os ha depredat només 8 ovelles 
i 1 cabra, un 0,16% del total dels caps de bestiar. Per contra, s’han produït 50 atacs 
sobre ovelles/cabres de ramats sense protegir amb un total de 86 animals morts.

Pel que fa a la informació i coordinació amb els principals afectats, la relació 
amb el sector ramader i agrícola és constant i intensa des de fa anys i, sobretot, amb 
aquells que desenvolupen la seva activitat en zones de presència permanent de la 
fauna salvatge protegida que pot provocar danys i amb aquells que els han patit. 
L’esforç d’informació i coordinació és constant i directa i amb interlocutors de tots 
nivells per part de l’Administració.

En el cas del programa de gestió de l’os, a més, l’Administració disposa de per-
sonal tècnic específic amb presència permanent sobre el territori que fan el segui-
ment corresponent i donen suport als ramaders davant qualsevol incident i a l’hora 
d’organitzar els dispositius de prevenció.

Evidentment, també es mantenen reunions amb el sector conservacionista. El 
que no existeix és una taula on es trobin, junts, ramaders i conservacionistes amb 
l’Administració.

Barcelona, 1 de març de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’indemnitzaran 
ràpidament tots els danys directes ocasionats per la fauna salvatge 
protegida
314-02861/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02860/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’indemnitzaran 
els danys indirectes ocasionats per la fauna salvatge protegida
314-02862/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02860/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’indemnitzaran 
els costos indirectes ocasionats pels atacs de la fauna salvatge 
protegida
314-02863/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02860/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de 
nous protocols per a determinar els danys directes o indirectes 
ocasionats pels atacs de la fauna salvatge protegida
314-02864/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02860/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si s’indemnitzaran 
tots els costos que han tingut els agricultors i els ramaders per a 
prevenir els atacs de la fauna salvatge protegida
314-02865/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02860/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació i la 
coordinació de les accions amb relació als problemes del territori 
amb la fauna salvatge protegida
314-02866/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02860/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
pressupostaris previstos per a afrontar la problemàtica dels pisos del 
barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02954/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-02954/12/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-02955/12 a 314-
02960/12, 314-02962/12 i 314-02967/12.

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

El Barri d’habitatges Arraona - Merinals de Sabadell va ser construït en 3 fases 
durant els anys 1958-1961 per I’Obra Sindical del Hogar. (OSH), depenent de l’antic 
Instituto Nacional de la Vivienda.

Aquest polígon d’habitatges es va construir en règim de protecció de promoció 
pública, emparada d’acord a la Llei de 15 de juliol de 1954 sobre habitatges de renda 
limitada i amb data de qualificació definitiva el 1960. El règim d’adjudicació dels 
habitatges va ser per accés diferit, en el que l’import dels habitatges era pagat pels 
adjudicataris en quotes mensuals durant 50 anys. Passat aquest temps, l’adjudicatari 
de l’habitatge passava a ser propietari.

Durant l’any 1985, l’empresa pública Adigsa de la Generalitat de Catalunya, es 
va fer càrrec de la gestió dels polígons de l’antiga OSH.

El 19 de gener de 1997 es va signar el Conveni relatiu al Pla Director d’Obres 
(PDO) entre la Generalitat de Catalunya i l’Associació de veïns d’Arraona (Saba-
dell). Aquest conveni, que també va signar-se en la totalitat de barris transferits per 
l’Estat, tenia per objecte inventariar les obres necessàries a cada barri, les quals 
moltes d’elles ja havien estat iniciades en una part dels edificis de cada barri.

El 9 d’octubre de 2006 es va signar el Conveni del Pla Director d’Obres Revisat 
(PDOR) entre Adigsa i l’Associació de veïns d’Arraona (Sabadell), com l’anterior, 
sobre les obres pendents i els calendaris previstos d’execució de cada una de les fa-
ses d’obra.

Des de l’any 1991 fins al 2010 en el barri d’Arraona-Merinals s’ha invertit el se-
güent: 

Obres de Rehabilitació 19.044.969,90 €

Instal·lacions 4.466.635,45 €

Urbanització 3.409.043,25 €

Inversió total 26.920.648,60 €

Tot això, sense tenir en compte el cost de construcció dels nous habitatges, la 
qual cosa representa una inversió mitjana de 31.634 €/hab entre els 681 habitatges de 
la 3a fase i els 170 habitatges restants de la 2a fase de construcció que s’havia con-
vingut rehabilitar i no eren objecte de remodelació o substitució per nous habitatges.

Durant el mes d’octubre del 1992, després dels fets del Turó de la Peira, els ar-
quitectes Víctor Seguí i Santana i Esteve Vicens i Buj van fer l’estudi «Incidència 
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actual de la utilització del ciment aluminós en el període 1950-1970 al Parc d’habi-
tatges administrats per Adigsa, empresa pública».

En aquest, es va analitzar exhaustivament les fases 1 i 2 del barri i es va establir 
la casuística dels problemes estructurals del conjunt dels edificis, la qual cosa va 
desembocar en el Pla de remodelació del barri per part de l’Institut Català del Sol 
(Incasol), per l’enderroc i substitució dels edificis amb greus patologies estructurals.

Així, es remodelaven 592 habitatges corresponents als 402 habitatges de la 1a 
fase de construcció i als 190 habitatges de la 2a, i es conservaven els restants 170 
habitatges de la 2a fase i els 681 habitatges de la 3a fase de construcció.

Posteriorment es va signar el Conveni del 22 de juliol de 1994, entre la Generali-
tat de Catalunya i l’Associació de veïns d’Arraona, entre d’altres barris afectats, per 
a la remodelació de 592 habitatges corresponents a la 1a fase i part de la 2a fase de 
construcció Arraona.

Poc després se signa Conveni, de 12 de febrer de 1996, entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Sabadell per a la substitució, mitjançant nova construc-
ció, de 592 habitatges en el Barrí d’Arraona-Merinals, per la tramitació del Pla Es-
pecial Urbanístic corresponent.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), davant la problemàtica existent 
pel que fa a la conservació estructural dels habitatges construïts en el període 1950-
1970, ha intervingut de forma especial des de 1991, any en què va esclatar el cas del 
ciment aluminós, en aquells polígons on s’havia detectat la presència de l’anomenat 
tipus de ciment, o bé en aquells on les estructures han presentat altres patologies no 
associades a aquest tipus de ciment, entre d’altres el barri d’Arraona - Merinals. La 
tasca d’inspeccions periòdiques es va realitzar amb el suport de I’Institut de Tecno-
logía de la Construcció de Catalunya (ITeC). De forma molt resumida les campa-
nyes de seguiment han estat les següents:

1. Durant el període 1991-1992, es va dur a terme l’estudi estadístic dels polí-
gons possiblement afectats per la presència de ciment aluminós, per tal de conèixer 
l’abast del problema i servir d’ajut per a dictaminar l’estat de conservació, en aquells 
moments, del suport estructural.

2. Durant el període 1993-1994, es va endegar un Pla de Manteniment Preventiu 
dels edificis que conformen els anteriors polígons per tal de vetllar pel seu estat de 
conservació.

3. Durant l’any 1996 es va aplicar per segona vegada el Pla de Manteniment Pre-
ventiu.

4. Durant el període 1997-1998, es dugué a terme la tercera aplicació del Pla de 
Manteniment Preventiu.

5. Durant l’any 2000, de març a juliol, es dugué a terme la quarta aplicació del 
Pla de Manteniment Preventiu.

6. Durant el període 2002-2003 es va dur a terme la cinquena aplicació del Pla 
de Manteniment Preventiu.

7. Durant el període 2004-2005 es va desenvolupar la sisena aplicació del Pla de 
Manteniment Preventiu.

8. Durant el període 2008-2009 es va implantar la setena aplicació del Pla de 
Manteniment Preventiu.

9. Durant el període 2012-2013 es va portar a terme la vuitena aplicació del Pla 
de Manteniment Preventiu.

10. Des de l’any 2016 s’ha endegat la novena aplicació del Pla de Manteniment 
Preventiu.

Així mateix, sense que sigui pròpiament dels edificis, es va signar Conveni, de 
26 de juliol de 2010, entre la Generalitat de Catalunya i I’Ajuntament de Sabadell 
per a l’execució d’obres de millora i cessió de la urbanització del grup d’habitatges 
d’Arraona de Sabadell, pel qual es cedeix la urbanització de la 3a fase de construc-
ció que s’acabava d’executar i la que queda pendent de fer (2a fase, en la zona dels 
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170 habitatges rehabilitats), si bé posteriorment s’acorda amb I’Ajuntament no exe-
cutar de forma immediata la zona de la 2a fase de construcció del barrí fins que no 
s’enderroquin els blocs 59-60-61 i 44-45-46 per tal d’urbanitzar tota la zona de for-
ma conjunta i uniforme, ja que en la 2a fase de construcció una meitat eren edificis 
a enderrocar i l’altra meitat de l’illa eren edificis ja rehabilitats, evitant-se així que 
fent-ho de forma independent en dues meitats s’acabi malmetent per afectacions la 
zona urbanitzada, decisió que també va ser consensuada amb I’AVV.

Des de les transferències de l’Estat l’any 1985, primer a través d’Adigsa i després 
de l’AHC, s’ha fet una ingent tasca de rehabilitació al barri d’Arraona, seguint sem-
pre criteris tècnics adequats a cada problemàtica i tipologia d’edifici (i barri a barrí), 
que ha comportat una millora molt notable en els edificis (aïllaments, instal·lacions, 
etc) i en la qualitat de vida dels seus veïns, i aquest procés sempre s’ha realitzat de 
forma consensuada amb les AAVV, fet que ho demostra els Plans Directors d’Obra 
que es van signar i executar.

Així doncs, la Generalitat de Catalunya ha intervingut al barri des de l’any 1993 
amb successius plans de manteniment preventiu, i ha substituït per nous habitatges, 
els habitatges que patien patologies estructurals greus d’acord amb els informes tèc-
nics encarregats l’any 1992.

La darrera fase de la remodelació acabarà a finals d’aquest any, i es produirà el 
trasllat de les famílies que culminarà amb el projecte de remodelació de 592 habi-
tatges del barri.

Les actuacions que el Govern de la Generalitat està impulsant al barri dels Meri-
nals de Sabadell es regeixen pels convenis de remodelació signats l’any 1994 amb 
l’associació de veïns i l’any 1995 amb l’Ajuntament, que preveia la implementació 
d’un procés de remodelació al barri que afectava 592 habitatges amb patologies es-
tructurals greus.

Pel que fa als veïns dels 170 habitatges de titularitat privada on han aparegut di-
ferents problemàtiques que requeririen actuacions de reparació, sobre els quals des 
del 27 de març de 2018 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) té coneixement 
oficial per part dels seus residents de queixes sobre el seu estat de conservació, el 
Govern destinarà els recursos econòmics que es derivin del compliment de les se-
ves obligacions sobre uns habitatges que són de titularitat privada, al voltant dels 
quals es poden articular línies d’ajut a la rehabilitació, que es vehicularien d’acord 
amb les actuacions de rehabilitació que els seus propietaris vulguin endegar, i a la 
disponibilitat pressupostària. El calendari d’actuacions dependrà del moment en què 
l’Ajuntament i els veïns decideixin abordar l’establiment d’ajuts a la rehabilitació. El 
Govern té una estimació de les persones que hi viuen. És l’Ajuntament de Sabadell 
qui té la xifra exacta en ser l’administració pública que gestiona el padró municipal.

En el seu moment no es van incloure aquests habitatges al pla de remodelació 
per no patir problemes estructurals d’acord amb els dictàmens tècnics. Per tant, la 
generalitat de Catalunya, no és titular dels habitatges i no té previst enderrocar i 
re-allotjar els residents dels habitatges esmentats.

Pel que fa a les reunions, se n’han mantingut amb tots els agents implicats per 
aquesta problemàtica. Els contactes entre l’Ajuntament, l’Associació de veïns d’Ar-
raona i l’AHC es van iniciar el 27 de març de 2018 quan es va plantejar el suposat 
mal estat dels 170 habitatges rehabilitats (14 blocs amb 170 habitatges), acordant-se 
fer una inspecció tècnica.

La inspecció es va dur a terme el passat 27 d’abril de 2018 per tècnics de l’Ajun-
tament de Sabadell i de l’AHC, i conjuntament amb membres de l’Associació de 
Veïns. El 30 de maig es va emetre l’informe de la inspecció i es va enviar a l’Ajun-
tament de Sabadell.

Des de llavors, s’han produït diversos contactes a diferents nivells. El conseller 
de Territori i Sostenibilitat es va reunir el passat 6 de setembre de 2018 amb els 
veïns. Així mateix, representants de l’AHC s’han reunit amb els veïns i l’Ajuntament 
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els dies 27 d’abril i 12 de desembre de 2018, amb l’assistència, per part de l’AHC, de 
càrrecs directius, com ara la Directora de l’ens, el director de la Direcció de Qualitat 
de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, i el director de la Direcció de Promo-
ció de l’Habitatge. En aquestes reunions s’han tractat diversos aspectes de la proble-
màtica, fonamentalment al voltant de la realització d’un informe tècnic extern que 
acabi de determinar l’abast real de l’afectació als habitatges i els edificis.

Pel que fa a les actuacions d’obra de rehabilitació acabades al 2011 i recepcio-
nades per l’Ajuntament (3a. fase en construcció), aquestes han suposat un cost de 
3.338.819,89 euros.

Així mateix, sobre els contractes de manteniment preventiu i correctiu de jar-
dineria, es disposa de dades del període comprès entre el 2014 i el 2018, sumant 
130.901,80 euros (27.866,98 euros al 2014, 20.281,21 euros al 2015, 24.659,32 euros 
al 2016, 20.248,60 euros al 2017, i 37.845,69 euros al 2018). Finalment, les actua-
cions fetes dins del manteniment ordinari d’urbanització (clavegueram, paviments...) 
durant el període del 2014 al 2018 ascendeixen a 29.931,69 euros.

Pel que fa a l’espai públic de l’entorn dels pisos del barri de Merinals, el Govern 
de la Generalitat té coneixement del seu estat de conservació, especialment d’aquell 
entorn que forma part del pla de remodelació, tant dels espais que han estat lliurats 
a l’Ajuntament com dels que encara no han estat lliurats a l’administració munici-
pal per a què hi porti a terme les actuacions necessàries per a un adequat mante-
niment, conservació i estat de neteja dels mateixos. En aquest sentit, el Govern es 
regeix pel conveni signat l’any 2010 amb l’Ajuntament de Sabadell en relació amb 
aquest àmbit d’actuació, així com pel diàleg amb el consistori per definir actuacions 
prioritàries, havent-se lliurat diverses zones urbanitzades i restant pendents altres en 
funció del desenvolupament dels darrers processos d’enderrocament i re-allotjament 
del pla de remodelació.

Consegüentment, el Govern té previst fer els treballs de millora i manteniment 
de l’espai públic previstos al pla de remodelació que es troba en la seva fase d’exe-
cució final. En aquest sentit, per tal d’urbanitzar els espais públics de la segona fase 
de construcció una vegada enderrocats els dos darrers edificis de la darrera fase de 
remodelació, els treballs es licitaran durant aquest any 2019.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions mantingudes per a afrontar la problemàtica dels pisos del 
barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02955/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02954/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat al millorament i la conservació de l’entorn dels pisos del 
barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental) del 2010 ençà
314-02956/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02954/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
d’actuacions previstes per a afrontar la problemàtica dels pisos del 
barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02957/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02954/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció 
d’enderrocar els pisos i reallotjar els veïns del barri dels Merinals de 
Sabadell (Vallès Occidental)
314-02958/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02954/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement de 
l’estat de conservació de l’espai públic de l’entorn dels pisos del 
barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02959/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02954/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
treballs de millorament i manteniment de l’espai públic que envolta 
els pisos del barri dels Merinals de Sabadell (Vallès Occidental)
314-02960/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02954/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de veïns 
que viuen als pisos afectats del barri dels Merinals de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-02962/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02954/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment 
dels principis d’unitat d’acció a l’exterior i de lleialtat institucional, 
coordinació i cooperació
314-02963/12

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02963/12 us in-
formo que l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya s’orienta i regeix pel marc 
definit per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei 16/2014, del 4 de desembre, 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, instruments sorgits del Parla-
ment de Catalunya i que, d’altra banda, ja han sofert les adaptacions que l’Estat es-
panyol ha considerat necessàries.

Així mateix, en l’exercici de la competència en matèria d’acció exterior, reco-
neguda a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya ha respectat en tot moment els principis i objectius de la Política Exterior 
d’Espanya que determina l’article 2 de la Llei 2/2014, de 25 de març, de l’Acció i 
del Servei Exterior de l’Estat, així com els principis rectors de l’Acció Exterior de 
l’Estat que determina l’article 3 del mateix text legal. Així, entre aquests princi-
pis, l’apartat primer de l’article 2 estableix, entre altres, el de respecte a la demo-
cràcia, l’Estat de Dret i els drets humans. Cap de les activitats que ha realitzat l’Ad-
ministració de la Generalitat són contràries als principis que configuren un Estat 
democràtic i de dret. Amb això, es vol remarcar que l’activitat realitzada per l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya (com a subjecte de l’Acció Exterior de 
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l’Estat, de conformitat amb l’article 5.1 de la LASEE) s’ha desenvolupat amb respec-
te tant a la competència exclusiva de l’Estat en matèria de relacions internacionals, 
com a les finalitats i objectius de la Política Exterior del Govern espanyol, segons es 
desprèn dels articles 2 i 3 de la LASEE.

Vetllar pel compliment dels principis als què fa referència aquesta pregunta par-
lamentària és tasca de l’Administració General de l’Estat, no de la Generalitat de 
Catalunya. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya ja va manifestar la seva 
oposició a la concepció d’unitat d’acció i lleialtat institucional que impregna la Llei 
2/2014, de 25 de març, de l’Acció i del Servei Exterior de l’Estat, durant el procés 
d’elaboració. El Dictamen del Consell de garanties Estatutàries 14/2014 del CGE, de 
17 de juny de 2014 i la doctrina del Tribunal Constitucional avalen el posiciona-
ment de la Generalitat de Catalunya contra una interpretació reduccionista de la 
Llei 2/2014.

La jurisprudència del Tribunal Constitucional entén que la idea de lleialtat insti-
tucional es projecta en el sentit que les comunitats autònomes han d’exercir les seves 
competències amb lleialtat al sistema evitant bloquejar les competències estatals a 
través de les pròpies (STC 15 de març de 1990). En el cas de l’acció exterior exercida 
per la Generalitat de Catalunya, en cap moment s’ha bloquejat o impedit l’exercici 
de competències per part de l’Estat.

En tot cas, s’ha de recordar que el Govern de l’Estat espanyol té l’haver d’exer-
citar les seves pròpies competències amb lleialtat al sistema, respectant les compe-
tències assumides per les comunitats autònomes (STC 28 de gener de 1986 i 15 de 
desembre de 1989).

Barcelona, 6 de març de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Esterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les relacions 
bilaterals que pensa establir amb les autoritats del Canadà i els 
Estats Units d’Amèrica
314-02964/12

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02964/12 us infor-
mo que les relacions establertes per la Delegació del Govern als Estats Units tenen 
per objecte desenvolupar les relacions amb el territori que determina la norma de 
creació o regulació, d’acord amb el què estableix l’article 13 del Decret 61/2017, de 
13 de juny, de les unitats de representació del Govern a l’exterior. Així, el Govern 
durà a terme aquelles actuacions que puguin ser d’utilitat per tal d’intensificar les 
relacions institucionals, polítiques, comercials i culturals entre Catalunya i els Estats 
Units i Canadà.

En aquest sentit, i tal com estableix el Pla de Govern de la XII Legislatura, el 
Govern treballa per garantir la presència i la influència de Catalunya al món, refor-
çant els lligams de confiança i de col·laboració amb aquests països.

D’altra banda, i d’acord amb el Pla de Govern de la XII Legislatura, entre els ob-
jectius del Govern en matèria d’Acció Exterior, els instruments a través dels quals el 
Govern vol assolir aquesta presència reforçada de Catalunya al món inclouen, entre 
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altres, la contribució a la resolució dels reptes globals; l’aportació de capacitats en 
l’àmbit internacional per contribuir al desenvolupament sostenible, la defensa dels 
drets humans i la pau; i/o el suport a la cultura i la llengua com a trets diferencials 
de Catalunya al món.

Barcelona, 6 de març de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Esterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions de 
l’exconseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
amb relació al dret de Catalunya a ésser present a Europa i al món
314-02965/12

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02965/12 us in-
formo del següent.

El passat 9 de novembre de 2018, l’aleshores Hble Conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, el Sr. Ernest Maragall i Mira, va realitzar 
a la seu del Parlament de Catalunya unes declaracions de caràcter polític. El Govern 
de la Generalitat reitera que Catalunya té la voluntat inequívoca de continuar estant 
present a Europa i a tot el món, tal i com correspon a la seva trajectòria històrica i al 
seu compromís polític envers la integració europea i envers l’escena internacional i 
global. La defensa d’aquesta voluntat política correspon a totes les institucions legí-
times i democràtiques que constitueixen la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 6 de març de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Esterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències de 
funcions i activitats entre la delegació de la Generalitat a França i la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà
314-02966/12

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02966/12 us 
informo que la Delegació del Govern de la Generalitat a França té com a funcions 
promoure i coordinar les relacions bilaterals i multilaterals amb autoritats france-
ses i organitzacions internacionals amb presència França, tal i com queda delimitat 
legalment dins del seu àmbit competencial. Aquestes funcions es regulen al decret 
126/2018, de 26 de juny, pel qual es restableixen les delegacions del Govern de la 
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Generalitat a l’exterior al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Estats Units d’Amèrica, 
Itàlia, Suïssa i França, a la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

En relació a la Casa de la Generalitat a Perpinyà, el Departament de la Presidèn-
cia ens ha facilitat la següent informació:

Les funcions de la Casa de la Generalitat a Perpinyà són les de fomentar les rela-
cions transfrontereres en l’àmbit de l’Eurodistricte. El detall de les seves activitats i 
funcions es regula a l’art. 19.1 del Decret 266/2016, de 5 de juliol, de reestructuració 
del Departament de Presidència. Des de la seva obertura l’any 2003, està adscrita al 
departament de Presidència, a l’entendre que no té rang de Delegació i que és una 
oficina per fomentar les relacions transfrontereres en un àmbit de proximitat amb 
un territori limítrof com és el departament dels Pirineus Orientals, amb qui hi ha 
un lligam social, econòmic, cultural, històric i de llengua, compartit. El Departa-
ment de Presidència té subscrit un Acord-marc de Cooperació Transfronterera amb 
el Conseill Departamental des Pyrénées-Orientales, des del 29 de juny de 2006, que 
possibilita l’acció transfronterera de la Casa de la Generalitat. Aquest Acord-marc 
permet consolidar i millorar la cooperació transfronterera a través d’accions sobre 
el territori com ara la convocatòria anual dels fons d’ajuda a microprojectes a l’Eu-
rodistricte –comarques gironines i departament dels Pirineus Orientals–, la realit-
zació d’esdeveniments conjunts, el seguiment i l’assessorament de projectes trans-
fronterers i europeus i l’acompanyament als promotors de projectes transfronterers.

Barcelona, 6 de març de 2019
Alfred Bosch i Pascual, conseller d’Acció Esterior, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la problemàtica 
que afecta els pisos del barri dels Merinals, de Sabadell (Vallès 
Occidental)
314-02967/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02954/12.

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

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02984/12 us in-
formo del següent:

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

Durant el mes de març de 2018 la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
va iniciar el Pla Operatiu MINERVA, amb mesures específiques per garantir la se-
guretat ciutadana i l’ordre públic i reforçar la vigilància a les seus judicials, edificis 
institucionals, seus de partits polítics i en altres espais on es celebressin manifes-
tacions i concentracions ciutadanes, arreu del territori. Aquest pla operatiu inclou 
diferents dispositius específics, corresponents a cadascun dels àmbits d’actuació que 
cal vigilar i protegir.

El 17 de desembre de 2018 es va rebre un escrit del president del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el qual traslladava l’acord de la Comissió 
Permanent del Consell General del Poder Judicial per a l’adopció d’un pla integral 
de protecció de les persones dels jutges i magistrats que presten serveis a Catalunya 
i de les seus judicials. Per aquesta raó, des del 15 de gener de 2019, el comissari en 
cap de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra va ordenar a tots els serveis 
reforçar el dispositiu TOGA.

El Dispositiu Específic TOGA té com a objectiu principal la protecció de l’Ad-
ministració de Justícia en sentit ampli, protecció que s’estén als edificis i les seus 
judicials, però també a l’esfera personal dels membres de la Judicatura i de la Fisca-
lia, per prevenir incidents de tota índole que es puguin produir en aquest àmbit de 
protecció i, en el cas que aquests es produeixin, oferir una resposta àgil i coordinada 
dels serveis policials.

D’altra banda, el 6 de febrer de 2019 el president del TSJC va ordenar al comissa-
ri en cap que dotés de vigilància presencial i permanent la totalitat de les seus judi-
cials de les audiències provincials i dels 49 partits judicials de Catalunya. Per donar 
compliment a aquesta ordre, el comissari en cap, en comunicat intern del mateix 6 
de febrer de 2019 adreçat a les comissaries superiors de Coordinació Territorial i 
Central, va disposar que es garantís la presència física i fixa d’una dotació policial a 
les seus judicials de Catalunya durant tots els torns de treball.

Barcelona, 5 de març de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les expectatives 
d’assistència i d’actuació del dispositiu de seguretat desplegat a 
Girona el 6 de desembre de 2018
314-02989/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02989/12, us 
informo del següent:

La formació Asociación Borbonia, l’Associació Caminem Junts-Respeto y Con-
vivencia i el partit polític Vox van convocar un acte el dia 6 de desembre de 2018 
a la plaça de l’1 d’Octubre de Girona, per celebrar el dia de la Constitució. També 
estava previst que grups d’ideologia contraposada, com els CDR, Arran, Platafor-
ma Antifeixista Gironina i altres entitats sobiranistes, es manifestessin i intentessin 
impedir la concentració.
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El dispositiu policial es va iniciar el dia 5 de desembre de 2018, ja que les dife-
rents entitats antifeixistes i sobiranistes havien convocat diversos actes. L’objectiu 
principal del dispositiu era garantir el dret de manifestació dels grups unionistes 
que havien comunicat la concentració, a més d’evitar possibles enfrontaments entre 
grups de signe contrari que havien anunciat una contramanifestació.

El 5 de desembre de 2018 es va iniciar una concentració d’unes 300 persones 
dels grups antifeixistes a la plaça de l’1 d’Octubre; posteriorment va derivar en una 
manifestació per diversos carrers, van fer aturada a la Delegació Territorial de Giro-
na i van finalitzar a la plaça del Vi amb uns parlaments, sense incidents.

El 6 de desembre de 2018, a les 9:00 h, es van concentrar unes 300 persones dels 
grups sobiranistes i antifeixistes davant l’oficina de Correus i van iniciar la marxa 
amb una pancarta on es podia llegir «El feixisme avança si no se’ls combat». Poste-
riorment s’hi van anar afegint més persones fins arribar a les 600, algunes de les 
quals encaputxades i amb tapaboques. Aquestes persones van començar a trencar 
i arrencar les tanques de contenció del dispositiu policial. En aquell moment es va 
autoritzar l’actuació per dispersar els manifestants, amb resultat de 4 agents de po-
licia ferits i un detingut pel llançament d’una pedra de grans dimensions contra la 
línia policial.

A les 10: 20 hores es van començar a concentrar els grups unionistes a la plaça 
de l’1 d’Octubre i es van sentir els primers insults i crits entre els dos grups antagò-
nics quan l’unionista va acostar-se a la tanca per provocar l’antifeixista. Finalment 
es van concentrar unes 300 persones del grup unionista.

Tot seguit, persones encaputxades del grup antifeixista van iniciar llançaments 
de pirotècnica, ampolles de vidre, globus i ous plens de pintura contra els agents. 
Quan va començar el parlament unionista, el grup antifeixista va continuar amb 
llançaments d’objectes i ampolles de vidre contra els agents. Per aquest motiu es van 
dispersar els concentrats, amb un resultat de 5 agents ferits.

A les 13:30 hores va finalitzar l’acte del grup unionista i es van retirar les tanques 
i les mesures de contenció per obrir la circulació. En els incidents van resultar ferits 
un total de 12 agents del cos de Mossos d’Esquadra i 2 persones més, que van ser 
ateses pels serveis mèdics.

Posteriorment unes 400 persones dels grups antifeixistes i sobiranistes es van 
concentrar a la comissaria de Vista Alegre, on es trobava el detingut, van llançar 
pirotècnica i ous de pintura als agents i van intentar traspassar la línia policial de 
seguretat.

En el dispositiu van participar 14 efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana 
Girona, 28 equips d’Arro, 22 equips de la Brimo, 2 efectius de l’Àrea de Mediació 
i efectius de la Policia Municipal de Girona. Es considera que el dispositiu va estar 
ben dimensionat, planificat i executat.

Barcelona, 26 de febrer de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les expectatives 
d’assistència i d’actuació del dispositiu de seguretat desplegat a 
Terrassa el 6 de desembre de 2018
314-02990/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02990/12, 314-
02991/12 i 314-02992/12, us informo del següent:

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

Com en qualsevol dispositiu del cos de Mossos d’Esquadra en aquest tipus d’es-
deveniments, i per garantir el lliure exercici del dret de manifestació i d’expressió de 
totes les manifestacions, vetllar pel manteniment de l’ordre públic i la protecció de 
persones i béns, la planificació del dispositiu es fa en funció de les dades facilitades 
pels convocants, en cas de comunicació de l’acte, i l’anàlisi de les dades de caràcter 
tècnic i operatiu procedents d’informes de valoració de riscos, experiència en actua-
cions prèvies i informacions aportades per diferents unitats del cos.

El partit polític Vox va comunicar la realització d’un acte en commemoració del 
Dia de la Constitució Espanyola el 6 de desembre 2018, a les 18:00 hores, a la plaça 
del Primer de Maig de Terrassa. Paral·lelament, els grups CDR, CUP, Arran i al-
tres de caire sobiranista i antifeixista van fer pública a les xarxes socials la intenció 
d’evitar l’acte de Vox. A tal efecte es va planificar un dispositiu policial amb l’objec-
tiu de prevenir possibles incidents entre els dos grups antagònics.

Els motius pels quals una manifestació es cobreix amb efectius d’Arro o de Bri-
mo obeeix a raons de caràcter tècnic i operatiu, així com a les planificacions d’efec-
tius d’ordre públic, en funció dels diferents escenaris als quals s’ha de donar respos-
ta. Els efectius d’Arro disposen de la formació i del material d’ordre públic necessari 
per fer front a dispositius policials d’aquesta mena.

Per últim, la designació del comandament policial responsable d’un dispositiu 
policial obeeix a raons de caràcter tècnic i operatiu i formen part de l’àmbit de de-
cisió de l’estructura de comandament de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra.

Barcelona, 26 de febrer de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
només es va comptar amb l’àrea regional de recursos operatius per 
al dispositiu desplegat a Terrassa el 6 de desembre de 2018
314-02991/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02990/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
el màxim càrrec policial del dispositiu desplegat a Terrassa el 6 de 
desembre de 2018 va ésser el cap de la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de Rubí (Vallès Occidental)
314-02992/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02990/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si després de cada 
actuació policial es fa un revisió de les condicions en què s’ha dut a 
terme
314-02993/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02993/12, us 
informo del següent:

En tota actuació policial rellevant, com la planificació i execució de grans dis-
positius policials i la gestió d’incidents complexos, es fa una supervisió exhaustiva 
de la gestió realitzada. La finalitat d’aquesta revisió és comprovar, supervisar i ava-
luar l’execució, l’adequació de les accions previstes inicialment en el dispositiu, la 
valoració dels recursos utilitzats, la detecció d’elements de millora i la correcció, si 
s’escau, de possibles disfuncions.

Barcelona, 26 de febrer de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions i les 
tasques del dispositiu de seguretat ciutadana i judicial del programa 
específic d’habitatge
314-03029/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03029/12, us 
informo del següent:

El dispositiu de seguretat ciutadana/judicial és un tipus de servei planificat que 
s’utilitza per dirigir les accions policials a l’assoliment d’objectius diversos, com ara 
la prevenció de robatoris violents, dispositius de prevenció de furts i altres actua-
cions emmarcades en la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la se-
guretat ciutadana, entre d’altres.

En el marc del Programa Operatiu Específic Habitatge, POE Habitatge, aquest 
dispositiu s’estableix per planificar accions per prevenir els robatoris a l’interior 
d’habitatges. Aquestes accions consisteixen en la concentració de presència poli-
cial en determinats municipis, barris o carrers, i en les franges horàries de major 
incidència delictiva. Normalment es planifiquen accions combinades de diferents 
tipologies de serveis, essent les més habituals els controls de pas de vehicles, els 
punts estàtics de vigilància, les patrulles a peu i les patrulles no logotipades. També 
es realitzen actuacions per controlar la mobilitat dels possibles autors en transport 
públic.

Aquestes actuacions es planifiquen a nivell d’Àrea Bàsica Policial i es coordinen 
i supervisen a nivell de Regió Policial.

La planificació de les actuacions s’actualitza periòdicament, en funció dels ma-
pes delinqüencials de cada territori.

Barcelona, 26 de febrer de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques adreçades a persones amb discapacitat el 
2017 i el 2018
314-03585/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 i 166 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-03585/12.

La despesa relacionada amb l’atenció directa a persones amb discapacitats la 
gestionava els exercicis 2017-2018 la DG de Protecció Social, i es correspon amb els 
subprogrames següents:
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– 315K Prestacions econòmiques per a persones amb discapacitat
– 315L Serveis d’atenció precoç
– 315M Centres de dia d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat
– 315N Llar-residències per a persones amb discapacitat
– 315O Residències per a persones amb discapacitat
– 315P Centres ocupacionals
– 315Q Servei d’assistent personal per a persones amb discapacitat
Examinats els documents comptabilitzats en els esmentats subprogrames en el 

sistema economicofinancer de la Generalitat de Catalunya GECAT, amb el NIF 
P0801900B corresponent a l’Ajuntament de Barcelona s’han detectat els conceptes 
següents: 

Concepte 2017 2018

Tributs 4.960,36 4.379,90

CP Residències i Llar residència 27.663,46

Cal tenir en compte que l’atenció a persones amb discapacitat a la ciutat de Bar-
celona està gestionada pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona, al qual es van 
traspassar els centres i serveis.

Pels subprogrames esmentats a l’inici, al Consorci se li han realitzat transferèn-
cies per import de 14.735.949,01 € el 2017 i 14.469.700,72 € el 2018.

Barcelona, 28 de febrer de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies finançades amb 
els recursos destinats al programa Vacances Escolars, Continuar 
Aprenent (VECA)
314-03684/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-03684/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-03685/12, 314-
03686/12, 314-03687/12 i 314-03688/12.

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

Us faig saber que els recursos del programa VECA s’han destinat a cofinançar 
globalment dues actuacions preexistents, impulsades per la Direcció General de Jo-
ventut (DGJ) amb l’objectiu de promoure la inclusió d’infants i adolescents en risc o 
situació d’exclusió social a les activitats d’educació en el lleure.

Aquestes actuacions consisteixen, d’una banda, en el finançament de beques per 
incloure infants i adolescents en situació de vulnerabilitat en el programa de colò-
nies L’estiu és teu, organitzat per l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) als albergs 
de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (Xanascat) durant les vacances 
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escolars d’estiu. I, de l’altra, en la subvenció a les principals federacions i moviments 
d’educació en el lleure perquè incloguin infants i adolescents en situació de vulne-
rabilitat en les seves activitats.

Totes dues actuacions es van posar en marxa l’any 2014, com a mesures excep-
cionals i es van finançar inicialment amb la recaptació del sorteig de la Grossa de 
Cap d’Any. Posteriorment, el seu finançament s’ha desvinculat de la recaptació d’a-
quest sorteig i s’ha transformat en suport estructural. L’any 2018, el pressupost per 
a totes dues actuacions ha estat de 1.150.000 euros (550.000 dels quals destinats al 
programa L’estiu és teu i 600.000 destinats a la subvenció a les federacions i movi-
ments d’educació en el lleure).

Tornant al programa VECA, impulsat des del govern de l’estat, la seva posada en 
marxa deriva de l’aprovació d’un crèdit addicional per duplicar els fons destinats a 
la partida de «Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Desarrollo de 
prestaciones básicas de servicios sociales», amb l’objectiu de garantir el dret bàsic 
d’alimentació, lleure i cultura dels menors durant les vacances escolars i la concilia-
ció de la vida familiar i laboral. Tanmateix, l’assignació econòmica que corresponia 
a cada comunitat autònoma no va ser aprovada i comunicada, via Acord del Consell 
de Ministres, fins el dia 24 d’agost, data en la qual el gruix d’activitats de la campa-
nya d’estiu de 2018 ja s’havia dut a terme.

Ateses aquestes circumstàncies, així com els terminis establerts en la pròpia con-
vocatòria, no va ser possible presentar cap actuació de nova creació. Tanmateix, la 
vigència de les dues actuacions preexistents ja esmentades, els objectius de les quals 
coincideixen substancialment amb els del programa VECA, va permetre que la DGJ 
presentés un projecte.

D’aquesta manera, els recursos aportats pel programa VECA a Catalunya (pres-
supostats en 624.520 euros), hauran contribuït a cofinançar globalment aquelles po-
lítiques que ja s’estaven duent a terme per incloure infants i adolescents en risc o 
situació d’exclusió social a les activitats d’educació en el lleure.

Les beques de L’estiu és teu són una de les dues línies d’actuació impulsades 
per la DGJ i l’ACJ amb l’objectiu de promoure la inclusió d’infants i adolescents en 
risc o situació d’exclusió social a les activitats d’educació en el lleure. L’any 2018, 
aquestes dues línies d’actuació han comptat amb un pressupost global de 1.150.000 
euros, cofinançats amb els recursos aportats pel programa VECA i amb fons po-
pis. D’aquests 1.150.000 euros, se n’han destinat 550.000 a les beques del programa 
L’estiu és teu.

Els recursos del programa VECA s’han destinat a cofinançar globalment dues 
actuacions preexistents, impulsades per la DGJ amb l’objectiu de promoure la inclu-
sió d’infants i adolescents en risc o situació d’exclusió social a les activitats d’edu-
cació en el lleure.

Aquestes actuacions consisteixen, d’una banda, en el finançament de beques per 
incloure infants i adolescents en situació de vulnerabilitat en el programa de colò-
nies L’estiu és teu, organitzat per l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) als albergs 
de la Xarxa nacional d’albergs socials de Catalunya (Xanascat) durant les vacances 
escolars d’estiu. I, de l’altra, en les subvencions a les principals federacions i movi-
ments d’educació en el lleure perquè incloguin infants i adolescents en situació de 
vulnerabilitat en les seves activitats (subvencions que es vehiculen mitjançant la lí-
nia Q4 de la Convocatòria ordinària de subvencions a projectes i entitats del Depar-
tament de Treball Afers Socials i Famílies).

L’any 2018 les beques de L’estiu és teu han beneficiat 1.293 infants i adolescents. 
En relació amb la segona línia, en aquests moments encara no coneixem el nombre 
de beneficiaris, ja que el termini de justificació per part de les entitats receptores 
encara no ha finalitzat. En tot cas, i a tall aproximatiu, podem aportar les dades cor-
responents a la convocatòria de l’any 2017 (que també comptava amb un pressupost 
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de 600.000 euros), en què el nombre d’infants i adolescents beneficiaris es va situar 
en 7.140.

Les subvencions a les principals federacions i moviments d’educació en el lleu-
re són una de les dues línies d’actuació impulsades per la DGJ amb l’objectiu de 
promoure la inclusió d’infants i adolescents en risc o situació d’exclusió social a les 
activitats d’educació en el lleure. L’any 2018, aquestes dues línies d’actuació han 
comptat amb un pressupost global de 1.150.000 euros, cofinançats amb els recursos 
aportats pel programa VECA i amb fons popis. D’aquests 1.150.000 euros, se n’han 
destinat 600.000 € a les subvencions per a les federacions i moviments d’educació 
en el lleure.

Els recursos del programa VECA s’han destinat a cofinançar globalment dues 
actuacions preexistents, impulsades per la DGJ amb l’objectiu de promoure la inclu-
sió d’infants i adolescents en risc o situació d’exclusió social a les activitats d’edu-
cació en el lleure.

Una d’aquestes línies es concreta en les subvencions a les federacions i movi-
ments d’educació en el lleure (vehiculades mitjançant la línia Q4 de la Convocatòria 
ordinària de subvencions a projectes i entitats del Departament de Treball Afers So-
cials i Famílies) i compta amb un pressupost de 600.000 euros.

A la taula següent detallem la distribució d’aquest import entre les entitats re-
ceptores durant els anys 2017 i 2018. Així mateix, facilitem la xifra d’infants becats 
per cada una d’aquestes entitats durant l’any 2017. Per contra, no podem aportar les 
dades d’infants becats corresponents al 2018, atès que el termini de justificació per 
part de les entitats encara no ha finalitzat.

Federació/Moviment

Any 2017 Any 2018

Import 
atorgat (€)

Infants 
becats

Import 
atorgat (€)

Infants 
becats3

Acció Escolta 5.991 298 5.865 Pendent de 
Justificació

Associació Mirall1 - - 2.240 Pendent de 
Justificació

Coordinació Catalana Colònies 
Casals i Clubs d’Esplai - CCCCCE

205.797 1.586 205.836 Pendent de 
Justificació

Coordinació Rural de Catalunya - 
CRUC

765 7 803 Pendent de 
Justificació

Escoltes Catalans 18.480 242 18.480 Pendent de 
Justificació

Esplais Catalans - ESPLAC 45.000 399 45.039 Pendent de 
Justificació

Federació Don Bosco 8.400 117 8.400 Pendent de 
Justificació

Fundació Catalana de l’Esplai 173.689 3.214 173.728 Pendent de 
Justificació

MIJAC2 1.330 0 -

Minyons Escoltes i Guies de 
Catalunya

62.978 578 62.000 Pendent de 
Justificació

Moviment d’Esplai del Vallès 33.720 489 33.720 Pendent de 
Justificació

Xarxa d’Entitats d’Acció Social i 
Comunitària - XEASC

43.850 210 43.889 Pendent de 
Justificació

Total 600.000 7.140 600.000 -

1. L’any 2017 no va sol·licitar subvenció.

2. Finalment va renunciar a la subvenció de l’any 2017 i no n’ha sol·licitat l’any 2018.

3. Els terminis de justificació de l’any 2018 són: 28.02.2019 per imports fins a 60.000 € i 30.04.2019 per a im-
ports superiors a 60.000 €.

Barcelona, 20 de febrer de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import rebut del 
programa Vacances Escolars, Continuar Aprenent (VECA) que ha 
destinat a beques del programa «L’estiu és teu»
314-03685/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03684/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
beneficiats pels recursos econòmics rebuts del programa Vacances 
Escolars, Continuar Aprenent (VECA)
314-03686/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03684/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import rebut del 
programa Vacances Escolars, Continuar Aprenent (VECA) que ha 
destinat a subvencionar federacions d’entitats d’educació en el 
temps lliure per a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
314-03687/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03684/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les federacions i 
els moviments d’educació en el temps lliure que han rebut ajuts del 
programa Vacances Escolars, Continuar Aprenent (VECA)
314-03688/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03684/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini mitjà de 
pagament als proveïdors de la Generalitat en concepte de serveis i 
obres a Barcelona el 2017 i el 2018
314-03694/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03694/12 us in-
formo del següent:

Adjuntem quadre sobre el període mitjà ponderat de pagament a proveïdors de la 
Generalitat de Catalunya a 31.12.2017 i 31.12.2018. No disposem de dades específi-
ques sobre el PMP a proveïdors de la ciutat de Barcelona.

Respecte de les dades de PMP d’empreses i organismes, cal dir que mensual-
ment es publica al web del departament el PMP de tot el sector públic de la Genera-
litat de Catalunya, amb el detall per entitats:

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tresoreria-pagaments/periode-mit-
ja-pagament-proveidors/

Barcelona, 6 de març de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
de residència per a la gent gran a Barcelona en data del 31 de 
desembre de 2018
314-03700/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-03700/12.

A data 31 de desembre de 2018, el número de places de residència per a la gent 
gran a la ciutat de Barcelona són les següents:

– Places titularitat pública: 1.931 (1.633 de la Generalitat i 298 de l’Ajuntament)
– Places amb finançament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: 

3.845 (3.149 d’iniciativa mercantil i 696 d’iniciativa social)
– Places sense finançament: 7.459 (6.598 d’iniciativa mercantil i 861 d’iniciativa 

social)

Barcelona, 20 de febrer de 2019.
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tresoreria-pagaments/periode-mitja-pagament-proveidors/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tresoreria-pagaments/periode-mitja-pagament-proveidors/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels 
recursos econòmics transferits pel Govern de l’Estat per a lluitar 
contra la violència de gènere
314-03759/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número de 
tramitació: 314-03759/12 i 314-03760/12, us trameto, en document annex, la infor-
mació facilitada per l’Institut Català de les Dones.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Barcelona, 5 de març de 2019
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
La Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Resolució de la Secretaria d’Estat 

d’Igualtat 10 de setembre de 2018, per a la distribució territorial, per a l’exercici 
2018, de subvencions finançades amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, a 
gestionar per les comunitats autònomes i ciutats autònomes per al desenvolupament 
del Pacte d’Estat per a la Violència de Gènere, ha rebut l’import de 12.779.628,85 €. 
La distribució per projectes i unitats orgàniques és la següent:

DG Famílies
Dispositiu d’atenció urgent i permanent
40 places de curta estada
2 Serveis d’Intervenció Especialitzada
2 Punts de Trobada
Cap. 2:  3 places (2 tècniques, 1 jurista)
Avaluació serveis

Subvencions Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

DG Serveis Socials
Formació professionals EBAS

DG Joventut
Programa 3 voltes
Materials online i campanyes de sensibilització

DGAIA
Servei d’atenció especialitzada a les violències sexuals

DG Igualtat
Recerca assetjament sexual i per raó de sexe
Acompanyament en ocupació
Campanya d’identificació d’assetjament sexual i sexista
Protocol d’abordatge de l’assetjament de les treballadores llar i cura
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Secretaria d’Igualtat, Migracions o Ciutadania
Desplegament equips territorials de coordinació de les Taules locals de preven-

ció de les mutilacions genitals femenines (5 tècniques 1/2 jornada)
Formació i sensibilització dirigida a homes de comunitats practicants de la mu-

tilació genital femenina
Protocol de prevenció i abordatge dels matrimonis forçats (elaboració i 1 coor-

dinadora)
Formació agents salut comunitària MGF (amb DS: 10 persones)

SOC
Comunitat d’aprenentatge virtual persones referents
Mentoria i acompanyament
Disseny model d’intervenció

DG Execució Penal a LA Comunitat i Justícia Juvenil
Accions formatives Justícia Juvenil
Acompanyament a les víctimes

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Recerques VM (3)
Formació (operadors, jutjats d’instrucció, serveis execució penal)

Secretaria Mesures Penals
Desenvolupament de projectes de prevenció, atenció i recuperació en violència 

masclista als centres penitenciaris

Institut Català de les Dones
Campanyes de sensibilització
1r Congrés Internacional a Catalunya per a l’abordatge de la violència masclista
Model d’abordatge de les violències sexuals
Servei on-line d’atenció especialitzada en violència masclista adreçat a joves i 

adolescents
Suport a entitats especialitzades en l’eradicació de la violència masclista
Estudis diagnosis (VM fora de l’àmbit de la parella, filles i fills, col·lectius vul-

nerables)
Visibilització Apartat Dades sobre VM al web de l’ICD
Pla director de formació en equitat de gènere (increment)
Creació d’espais online de suport al treball professional dels circuits territorials 

de violència masclista
Cap. 2  personal de suport (A21) : 5 dinamitzadores dels circuits territorials, 3 

tècniques PIIVM,  1 tècnica formació
Contracte Programa SIAD (increment)

Interior
Protocol contra les violències sexuals en entorns d’oci
Cap 2: contractació personal tècnic A21 d’impuls del protocol
Enquesta de victimització sobre les violències sexuals
Accions de sensibilització i formació

Educació
Protocol de prevenció, detecció i atenció de la violència masclista en l’àmbit 

educatiu
Programa d’innovació Relacions afectives lliures de violència masclista/formació
Altres formacions en prevenció de la VM i coeducació

Salut
Creació de 4 punts de referència territorials d’atenció integral 
Pla de formació i sensibilització de professionals

Fascicle segon
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Agència d’Habitatge - Territori i Sostenibilitat
Subvencions Xarxa d’habitatges d’inclusió social

Consell Interuniversitari - Empresa i Coneixement
Projectes d’àmbit universitari que incloguin estudis i mesures per a l’eliminació 

de conductes masclistes en el si de la comunitat universitària

La distribució dels imports s’ha fet per departaments, ja que l’assignació final a 
cadascun dels projectes relacionats dependrà de la concreció d’aquests i dels seus 
corresponents procediments de contractació. 

Actualment, els Departaments i unitats orgàniques responsables estan acabant 
de definir operativament aquests projectes a nivell tècnic, i endegant tots els proce-
diments de contractació corresponents, a partir dels quals es podrà determinar les 
quanties assignades a cadascun dels projectes.

Núria Balada i Cardona, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes iniciats 
amb els recursos econòmics transferits pel Govern de l’Estat per a 
lluitar contra la violència de gènere
314-03760/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03759/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de 
seguretat que es van activar en l’accident químic que va tenir lloc a 
Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
314-03815/12

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP PSC-

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03815/12, us in-
formo del següent:

Els protocols de seguretat activats per a l’establiment industrial Le Porc Gourmet 
van ser, segons el seu informe, els previstos al seu Pla d’Autoprotecció per actuar en 
el contenidor afectat, evacuar les zones afectades, confinar una part dels treballa-
dors i donar avís al centre receptor d’alarmes municipal (alcaldessa de Santa Eugè-
nia de Berga) per a l’activació dels serveis d’emergència.

Per part de la Generalitat de Catalunya, els serveis d’emergència (Bombers, SEM 
i Mossos d’Esquadra) van aplicar els seus procediments interns previstos per res-
pondre a les trucades rebudes al 112 reportant un accident químic. Així mateix, el 
Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de la Direcció General de 
Protecció Civil va activar el procediment per accident amb substàncies perilloses 
en una instal·lació industrial no inclosa específicament al Pla d’Emergència Exterior 
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del Sector Químic de Catalunya, PLASEQCAT, ni afectada per la normativa de me-
sures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin 
substàncies perilloses.

Concretament, davant la no aplicació de mesures d’emergència per a la protec-
ció general de la població a l’exterior de les instal·lacions industrials, l’accident es va 
classificar com categoria 1 poc important segons els criteris del PLASEQCAT. Això 
va comportar la no activació del pla, però sí la notificació de l’accident als serveis 
d’emergència, ajuntament de Santa Eugènia de Berga, Direcció General d’Energia, 
Seguretat Industrial i Seguretat Minera, Direcció General de Qualitat Ambiental, 
Agència Catalana de l’Aigua i Agència de Residus de Catalunya.

Barcelona, 4 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies 
rebudes per l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics
314-04010/12

Proponent: Esperanza García González, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 31651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04010/12 us in-
formo del següent:

Des de la seva posada en funcionament el mes d’octubre del 2018, l’Oficina de 
Drets Civils i Polítics ha rebut 38 sol·licituds d’empara de ciutadans; 6 de les quals 
no corresponien a l’àmbit funcional de l’ODCP i s’han derivat a l’organisme com-
petent.

Les principals tipologies de reclamació han estat: vulneracions contra la llibertat 
d’expressió, reclamacions sobre drets de participació política, vulneracions contra el 
dret a l’honor i protestes per les actuacions dels cossos i forces de seguretat.

Barcelona, 1 de març 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

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el canvi 
de nom de la campanya «Catalonia, land of digital revolutionaries»
311-00944/12

ANUNCI: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 31243 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 08.03.2019

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Raúl Moreno Montaña, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del 
Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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 di-
gital revolut10naries». Posteriorment, la campanya publicada als mitjans generalis-
tes 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

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri 
per a usar la forma «10» en el nom de la campanya «Catalonia, land of 
digital revolutionaries»
311-00945/12

ANUNCI: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP PSC-UNITS

Reg. 31244 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i 

Administració Pública, 08.03.2019

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Raúl Moreno Montaña, diputat, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del 
Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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 di-
gital revolut10naries». Posteriorment, la campanya publicada als mitjans generalis-
tes 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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a analitzar els efectes de la immersió 
lingüística sobre els alumnes castellanoparlants
311-00946/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 32033 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 12.03.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

El 24 de abril de 2018, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) 
remitió a la Generalitat de Catalunya una carta en la que le requería sobre la dis-
criminación lingüística sufrida por los castellanohablantes después de recibir una 
queja presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). En esta queja, la 
asociación denunciaba que «al realizar la búsqueda del centro escolar para sus hijos, 
los padres se encuentran con que no hay oferta de centros públicos o concertados 
(sustentado con fondos públicos) donde catalán y castellano sean lenguas vehicula-
res. Todos los centros ofrecen exclusivamente inmersión lingüística obligatoria en 
catalán.»

La presidenta de la Comisión de Peticiones, la diputada Cecilia Wikström, afir-
mó, tras el envío de la carta, que «el Tribunal Supremo decretó en 2015 que un 25% 
de las clases tienen que ser impartidas en castellano y me están diciendo que eso no 
se cumple, por lo que habrá que preguntar a las autoridades competentes».

En caso de no atenderse el requerimiento de información, la Comisión podría 
acordar el envío de un equipo para examinar la situación de los castellanohablantes 
en los colegios en Cataluña para evaluar la discriminación denunciada.

El pasado jueves 7 de febrero la Fundación Europea Sociedad y Educación pre-
sentaba el estudio «Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castella-
noparlante en Cataluña», realizado por el catedrático de Economía Jorge Calero y 
el profesor de Economía Álvaro Choi, ambos de la Universidad de Barcelona. Se 
trata del primer trabajo académico realizado con microdatos sobre la incidencia de 
la inmersión lingüística en los resultados escolares.

La investigación parte de datos basados en la evaluación PISA 2015 realizada en 
colegios de Cataluña (las pruebas se hicieron en catalán), aplicada a los alumnos de 
15 años, y que realizaron 1.769 alumnos de 52 centros. En concreto se centra en una 
muestra de 1.347 alumnos de 44 centros y se excluye el alumnado de los centros pri-
vados y los estudiantes que llegaron a España con 6 o más años. El informe utiliza 
técnicas bivariantes y regresiones logísticas para asegurar una comparación homo-
génea los resultados controlando por sexo, tipo de centro y nivel socioeconómico.

El documento ofrece dos conclusiones demoledoras. La primera es que existe 
«un problema de equidad, que genera «perdedores» de la política de inmersión lin-
güística en Cataluña». La segunda es que «la tan reiterada identificación de la in-
mersión lingüística como una «política de éxito» tiene un componente relacionado 
con objetivos políticos, no técnicos».

Los datos del estudio identifican como perdedores a los alumnos castellano-
hablantes, que obtienen 10,85 puntos menos en ciencias y 10,30 puntos menos en 
lectura que sus compañeros catalanoparlantes.

Cabe señalar que la enseñanza en castellano en Cataluña se limita a dos horas 
semanales, lo que ha provocado una marginación educativa a alumnos cuya lengua 
materna es el castellano. Esta marginación educativa ha sido reiteradamente denun-
ciada por colectivos como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña 
y distintos padres y madres que han tenido que acudir a los tribunales.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas ha tomado el Departamento de Educación para analizar la situa-

ción a raíz de la advertencia de la diputada Wikström?

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si és 
una prioritat garantir l’equitat educativa
311-00947/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 32034 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 12.03.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

El 24 de abril de 2018, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) 
remitió a la Generalitat de Catalunya una carta en la que le requería sobre la dis-
criminación lingüística sufrida por los castellanohablantes después de recibir una 
queja presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). En esta queja, la 
asociación denunciaba que «al realizar la búsqueda del centro escolar para sus hijos, 
los padres se encuentran con que no hay oferta de centros públicos o concertados 
(sustentado con fondos públicos) donde catalán y castellano sean lenguas vehicula-
res. Todos los centros ofrecen exclusivamente inmersión lingüística obligatoria en 
catalán.»

La presidenta de la Comisión de Peticiones, la diputada Cecilia Wikström, afir-
mó, tras el envío de la carta, que «el Tribunal Supremo decretó en 2015 que un 25% 
de las clases tienen que ser impartidas en castellano y me están diciendo que eso no 
se cumple, por lo que habrá que preguntar a las autoridades competentes».

En caso de no atenderse el requerimiento de información, la Comisión podría 
acordar el envío de un equipo para examinar la situación de los castellano-hablantes 
en los colegios en Cataluña para evaluar la discriminación denunciada.

El pasado jueves 7 de febrero la Fundación Europea Sociedad y Educación pre-
sentaba el estudio «Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castella-
noparlante en Cataluña», realizado por el catedrático de Economía Jorge Calero y 
el profesor de Economía Álvaro Choi, ambos de la Universidad de Barcelona. Se 
trata del primer trabajo académico realizado con microdatos sobre la incidencia de 
la inmersión lingüística en los resultados escolares.

La investigación parte de datos basados en la evaluación PISA 2015 realizada en 
colegios de Cataluña (las pruebas se hicieron en catalán), aplicada a los alumnos de 
15 años, y que realizaron 1.769 alumnos de 52 centros. En concreto se centra en una 
muestra de 1.347 alumnos de 44 centros y se excluye el alumnado de los centros pri-
vados y los estudiantes que llegaron a España con 6 o más años. El informe utiliza 
técnicas bivariantes y regresiones logísticas para asegurar una comparación homo-
génea los resultados controlando por sexo, tipo de centro y nivel socioeconómico.

El documento ofrece dos conclusiones demoledoras. La primera es que existe 
«un problema de equidad, que genera «perdedores» de la política de inmersión lin-
güística en Cataluña». La segunda es que «la tan reiterada identificación de la in-
mersión lingüística como una «política de éxito» tiene un componente relacionado 
con objetivos políticos, no técnicos».
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Los datos del estudio identifican como perdedores a los alumnos castellano-ha-
blantes, que obtienen 10,85 puntos menos en ciencias y 10,30 puntos menos en lec-
tura que sus compañeros catalanoparlantes.

Cabe señalar que la enseñanza en castellano en Cataluña se limita a dos horas 
semanales, lo que ha provocado una marginación educativa a alumnos cuya lengua 
materna es el castellano. Esta marginación educativa ha sido reiteradamente denun-
ciada por colectivos como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña 
y distintos padres y madres que han tenido que acudir a los tribunales.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Constituye para este Gobierno una prioridad garantizar la equidad educativa 

o, como reza su respuesta, únicamente es prioritario «que todo el alumnado tenga 
competencia suficiente en ambas»?

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
discriminació dels infants castellanoparlants per l’aplicació de la 
immersió lingüística
311-00948/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 32035 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 12.03.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

El 24 de abril de 2018, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) 
remitió a la Generalitat de Catalunya una carta en la que le requería sobre la dis-
criminación lingüística sufrida por los castellanohablantes después de recibir una 
queja presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). En esta queja, la 
asociación denunciaba que «al realizar la búsqueda del centro escolar para sus hijos, 
los padres se encuentran con que no hay oferta de centros públicos o concertados 
(sustentado con fondos públicos) donde catalán y castellano sean lenguas vehicula-
res. Todos los centros ofrecen exclusivamente inmersión lingüística obligatoria en 
catalán.»

La presidenta de la Comisión de Peticiones, la diputada Cecilia Wikström, afir-
mó, tras el envío de la carta, que «el Tribunal Supremo decretó en 2015 que un 25% 
de las clases tienen que ser impartidas en castellano y me están diciendo que eso no 
se cumple, por lo que habrá que preguntar a las autoridades competentes».

En caso de no atenderse el requerimiento de información, la Comisión podría 
acordar el envío de un equipo para examinar la situación de los castellano-hablantes 
en los colegios en Cataluña para evaluar la discriminación denunciada.

El pasado jueves 7 de febrero la Fundación Europea Sociedad y Educación pre-
sentaba el estudio «Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castella-
noparlante en Cataluña», realizado por el catedrático de Economía Jorge Calero y 
el profesor de Economía Álvaro Choi, ambos de la Universidad de Barcelona. Se 
trata del primer trabajo académico realizado con microdatos sobre la incidencia de 
la inmersión lingüística en los resultados escolares.

La investigación parte de datos basados en la evaluación PISA 2015 realizada en 
colegios de Cataluña (las pruebas se hicieron en catalán), aplicada a los alumnos de 
15 años, y que realizaron 1.769 alumnos de 52 centros. En concreto se centra en una 
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muestra de 1.347 alumnos de 44 centros y se excluye el alumnado de los centros pri-
vados y los estudiantes que llegaron a España con 6 o más años. El informe utiliza 
técnicas bivariantes y regresiones logísticas para asegurar una comparación homo-
génea los resultados controlando por sexo, tipo de centro y nivel socioeconómico.

El documento ofrece dos conclusiones demoledoras. La primera es que existe 
«un problema de equidad, que genera «perdedores» de la política de inmersión lin-
güística en Cataluña». La segunda es que «la tan reiterada identificación de la in-
mersión lingüística como una «política de éxito» tiene un componente relacionado 
con objetivos políticos, no técnicos».

Los datos del estudio identifican como perdedores a los alumnos castellano-ha-
blantes, que obtienen 10,85 puntos menos en ciencias y 10,30 puntos menos en lec-
tura que sus compañeros catalanoparlantes.

Cabe señalar que la enseñanza en castellano en Cataluña se limita a dos horas 
semanales, lo que ha provocado una marginación educativa a alumnos cuya lengua 
materna es el castellano. Esta marginación educativa ha sido reiteradamente denun-
ciada por colectivos como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña 
y distintos padres y madres que han tenido que acudir a los tribunales.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo pretende acabar el Gobierno de la Generalitat con la discriminación 

que sufren los niños castellanohablantes como consecuencia del sistema de inmer-
sión lingüística imperante en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’aplicació als centres educatius de les sentències judicials que 
disposen que el 25% de la docència s’ha d’impartir en castellà
311-00949/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 32036 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 12.03.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

El 24 de abril de 2018, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) 
remitió a la Generalitat de Catalunya una carta en la que le requería sobre la dis-
criminación lingüística sufrida por los castellanohablantes después de recibir una 
queja presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). En esta queja, la 
asociación denunciaba que «al realizar la búsqueda del centro escolar para sus hijos, 
los padres se encuentran con que no hay oferta de centros públicos o concertados 
(sustentado con fondos públicos) donde catalán y castellano sean lenguas vehicula-
res. Todos los centros ofrecen exclusivamente inmersión lingüística obligatoria en 
catalán.»

La presidenta de la Comisión de Peticiones, la diputada Cecilia Wikström, afir-
mó, tras el envío de la carta, que «el Tribunal Supremo decretó en 2015 que un 25% 
de las clases tienen que ser impartidas en castellano y me están diciendo que eso no 
se cumple, por lo que habrá que preguntar a las autoridades competentes».

En caso de no atenderse el requerimiento de información, la Comisión podría 
acordar el envío de un equipo para examinar la situación de los castellano-hablantes 
en los colegios en Cataluña para evaluar la discriminación denunciada.
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El pasado jueves 7 de febrero la Fundación Europea Sociedad y Educación pre-
sentaba el estudio «Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castella-
noparlante en Cataluña», realizado por el catedrático de Economía Jorge Calero y 
el profesor de Economía Álvaro Choi, ambos de la Universidad de Barcelona. Se 
trata del primer trabajo académico realizado con microdatos sobre la incidencia de 
la inmersión lingüística en los resultados escolares.

La investigación parte de datos basados en la evaluación PISA 2015 realizada en 
colegios de Cataluña (las pruebas se hicieron en catalán), aplicada a los alumnos de 
15 años, y que realizaron 1.769 alumnos de 52 centros. En concreto se centra en una 
muestra de 1.347 alumnos de 44 centros y se excluye el alumnado de los centros pri-
vados y los estudiantes que llegaron a España con 6 o más años. El informe utiliza 
técnicas bivariantes y regresiones logísticas para asegurar una comparación homo-
génea los resultados controlando por sexo, tipo de centro y nivel socioeconómico.

El documento ofrece dos conclusiones demoledoras. La primera es que existe 
«un problema de equidad, que genera «perdedores» de la política de inmersión lin-
güística en Cataluña». La segunda es que «la tan reiterada identificación de la in-
mersión lingüística como una «política de éxito» tiene un componente relacionado 
con objetivos políticos, no técnicos».

Los datos del estudio identifican como perdedores a los alumnos castellano-ha-
blantes, que obtienen 10,85 puntos menos en ciencias y 10,30 puntos menos en lec-
tura que sus compañeros catalanoparlantes.

Cabe señalar que la enseñanza en castellano en Cataluña se limita a dos horas 
semanales, lo que ha provocado una marginación educativa a alumnos cuya lengua 
materna es el castellano. Esta marginación educativa ha sido reiteradamente denun-
ciada por colectivos como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña 
y distintos padres y madres que han tenido que acudir a los tribunales.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo actuará la Generalitat para aplicar en todos los centros las sentencias 

judiciales que disponen que, al menos, el 25 por 100 de la lengua vehicular de la 
docencia ha de ser el castellano?

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
compensació als infants castellanoparlants amb pitjors resultats 
escolars a causa de la immersió lingüística
311-00950/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 32037 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 12.03.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

El 24 de abril de 2018, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) 
remitió a la Generalitat de Catalunya una carta en la que le requería sobre la dis-
criminación lingüística sufrida por los castellanohablantes después de recibir una 
queja presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). En esta queja, la 
asociación denunciaba que «al realizar la búsqueda del centro escolar para sus hijos, 
los padres se encuentran con que no hay oferta de centros públicos o concertados 
(sustentado con fondos públicos) donde catalán y castellano sean lenguas vehicula-
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res. Todos los centros ofrecen exclusivamente inmersión lingüística obligatoria en 
catalán.»

La presidenta de la Comisión de Peticiones, la diputada Cecilia Wikström, afir-
mó, tras el envío de la carta, que «el Tribunal Supremo decretó en 2015 que un 25% 
de las clases tienen que ser impartidas en castellano y me están diciendo que eso no 
se cumple, por lo que habrá que preguntar a las autoridades competentes».

En caso de no atenderse el requerimiento de información, la Comisión podría 
acordar el envío de un equipo para examinar la situación de los castellano-hablantes 
en los colegios en Cataluña para evaluar la discriminación denunciada.

El pasado jueves 7 de febrero la Fundación Europea Sociedad y Educación pre-
sentaba el estudio «Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castella-
noparlante en Cataluña», realizado por el catedrático de Economía Jorge Calero y 
el profesor de Economía Álvaro Choi, ambos de la Universidad de Barcelona. Se 
trata del primer trabajo académico realizado con microdatos sobre la incidencia de 
la inmersión lingüística en los resultados escolares.

La investigación parte de datos basados en la evaluación PISA 2015 realizada en 
colegios de Cataluña (las pruebas se hicieron en catalán), aplicada a los alumnos de 
15 años, y que realizaron 1.769 alumnos de 52 centros. En concreto se centra en una 
muestra de 1.347 alumnos de 44 centros y se excluye el alumnado de los centros pri-
vados y los estudiantes que llegaron a España con 6 o más años. El informe utiliza 
técnicas bivariantes y regresiones logísticas para asegurar una comparación homo-
génea los resultados controlando por sexo, tipo de centro y nivel socioeconómico.

El documento ofrece dos conclusiones demoledoras. La primera es que existe 
«un problema de equidad, que genera «perdedores» de la política de inmersión lin-
güística en Cataluña». La segunda es que «la tan reiterada identificación de la in-
mersión lingüística como una «política de éxito» tiene un componente relacionado 
con objetivos políticos, no técnicos».

Los datos del estudio identifican como perdedores a los alumnos castellano-ha-
blantes, que obtienen 10,85 puntos menos en ciencias y 10,30 puntos menos en lec-
tura que sus compañeros catalanoparlantes.

Cabe señalar que la enseñanza en castellano en Cataluña se limita a dos horas 
semanales, lo que ha provocado una marginación educativa a alumnos cuya lengua 
materna es el castellano. Esta marginación educativa ha sido reiteradamente denun-
ciada por colectivos como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña 
y distintos padres y madres que han tenido que acudir a los tribunales.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Teniendo en cuenta el impacto de la inmersión lingüística sobre los resultados 

escolares, ¿cómo compensará el Gobierno a todos los niños castellanohablantes que 
han visto perjudicados sus resultados escolares por no tener acceso a la educación 
en su lengua vehicular en materias troncales?

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
motiu pel qual el conseller d’Educació no especifica els centres que 
imparteixen portuguès o àrab com a assignatura optativa
311-00951/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 32043 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 12.03.2019

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

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

El 21 de gener de 2019 en una resposta per part del conseller d’Educació, Sr. Jo-
sep Bargalló, afirma que «en els ensenyaments d’educació secundària alguns centres 
imparteixen el portuguès, l’àrab i el xinès com a assignatures optatives» i després 
especifica que tres centres donen xinès però no especifica quins donen portuguès i 
àrab.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què especifica els centres que donen xinès però no els que donen portuguès 

i àrab?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de centres d’educació secundària que imparteixen portuguès 
com a assignatura optativa
311-00952/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 32044 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 12.03.2019

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

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

El 21 de gener de 2019 en una resposta per part del conseller d’Educació, Sr. Jo-
sep Bargalló, afirma que «en els ensenyaments d’educació secundària alguns centres 
imparteixen el portuguès, l’àrab i el xinès com a assignatures optatives» i després 
especifica que tres centres donen xinès però no especifica quins donen portuguès i 
àrab.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres d’educació secundària, especificant el nom dels centres i les lo-

calitats, imparteixen el portuguès com a assignatura optativa?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de centres d’educació secundària que imparteixen àrab com 
a assignatura optativa
311-00953/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 32045 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 12.03.2019

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

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

El 21 de gener de 2019 en una resposta per part del conseller d’Educació, Sr. Jo-
sep Bargalló, afirma que «en els ensenyaments d’educació secundària alguns centres 
imparteixen el portuguès, l’àrab i el xinès com a assignatures optatives» i després 
especifica que tres centres donen xinès però no especifica quins donen portuguès i 
àrab.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres d’educació secundària, especificant el nom dels centres i les lo-

calitats, imparteixen l’àrab com a assignatura optativa?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’elaboració d’un pla estratègic que freni la caiguda de la indústria i 
la pèrdua de llocs de treball
311-00959/12

ANUNCI: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 32790 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 13.03.2019

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 Parla-
ment, 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: 
– Quants ERO i tancaments de fàbriques més han d’haver perquè el Govern 

plantegi un pla estratègic que freni la caiguda de la indústria i la pèrdua de llocs de 
treball a Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de març 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 els canvis a 
l’Hospital Lleuger de Cambrils arran del canvi de gestió
314-04212/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 31989 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

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

L’Hospital Lleuger de Cambrils serà gestionat directament per la Generalitat de 
Catalunya, a través del Servei Català de la Salut.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Es produirà algun canvi per causa de la nova gestió al respecte dels serveis que 

es donen en l’actualitat, o en l’organització i ús dels quiròfans, o en la persona de 
l’interlocutor oficial de l’Ajuntament de Cambrils? En cas afirmatiu, quins canvis es 
produiran?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans 
quinquennals generals d’inversió de les empreses titulars 
d’instal·lacions de transport secundari i les empreses distribuïdores 
de subministrament elèctric
314-04213/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 32025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els plans quinquennals generals d’inversió presentats per les empre-

ses titulars d’instal·lacions de transport secundari i les empreses distribuïdores de 
subministrament elèctric?

Palau del Parlament, 6 de març de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el darrer pla anual 
d’inversió de les empreses titulars d’instal·lacions de transport 
secundari i de les empreses distribuïdores de subministrament 
elèctric
314-04214/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 32026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el darrer pla anual d’inversió de les empreses titulars d’instal·lacions 

de transport secundari i de les empreses distribuïdores de subministrament elèctric 
en desenvolupament dels plans generals d’inversió?

Palau del Parlament, 6 de març de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment dels 
plans d’inversió i comunicació de dades relatives a les inversions de 
les empreses titulars d’instal·lacions de transport secundari i de les 
empreses distribuïdores de subministrament elèctric
314-04215/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 32027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin seguiment dels plans d’inversió i comunicació de dades relatives a les 

inversions de les empreses titulars d’instal·lacions de transport secundari i les em-
preses distribuïdores de subministrament elèctric fa el Govern de la Generalitat de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de març de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions a les instal·lacions de transport i distribució d’energia 
elèctrica
314-04216/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 32028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes inspeccions de les instal·lacions de transport i distribució d’energia 

elèctric ubicades a Catalunya, ha fet el govern de la Generalitat en els darrers anys, 
i, quins defectes han observat?

Palau del Parlament, 6 de març de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a analitzar els efectes de la immersió lingüística sobre 
els alumnes castellanoparlants
314-04217/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 32038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

El 24 de abril de 2018, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) 
remitió a la Generalitat de Catalunya una carta en la que le requería sobre la dis-
criminación lingüística sufrida por los castellanohablantes después de recibir una 
queja presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). En esta queja, la 
asociación denunciaba que «al realizar la búsqueda del centro escolar para sus hijos, 
los padres se encuentran con que no hay oferta de centros públicos o concertados 
(sustentado con fondos públicos) donde catalán y castellano sean lenguas vehicula-
res. Todos los centros ofrecen exclusivamente inmersión lingüística obligatoria en 
catalán.»

La presidenta de la Comisión de Peticiones, la diputada Cecilia Wikström, afir-
mó, tras el envío de la carta, que «el Tribunal Supremo decretó en 2015 que un 25% 
de las clases tienen que ser impartidas en castellano y me están diciendo que eso no 
se cumple, por lo que habrá que preguntar a las autoridades competentes».

En caso de no atenderse el requerimiento de información, la Comisión podría 
acordar el envío de un equipo para examinar la situación de los castellano-hablantes 
en los colegios en Cataluña para evaluar la discriminación denunciada.

El pasado jueves 7 de febrero la Fundación Europea Sociedad y Educación pre-
sentaba el estudio «Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castella-
noparlante en Cataluña», realizado por el catedrático de Economía Jorge Calero y 
el profesor de Economía Álvaro Choi, ambos de la Universidad de Barcelona. Se 
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trata del primer trabajo académico realizado con microdatos sobre la incidencia de 
la inmersión lingüística en los resultados escolares.

La investigación parte de datos basados en la evaluación PISA 2015 realizada en 
colegios de Cataluña (las pruebas se hicieron en catalán), aplicada a los alumnos de 
15 años, y que realizaron 1.769 alumnos de 52 centros. En concreto se centra en una 
muestra de 1.347 alumnos de 44 centros y se excluye el alumnado de los centros pri-
vados y los estudiantes que llegaron a España con 6 o más años. El informe utiliza 
técnicas bivariantes y regresiones logísticas para asegurar una comparación homo-
génea los resultados controlando por sexo, tipo de centro y nivel socioeconómico.

El documento ofrece dos conclusiones demoledoras. La primera es que existe 
«un problema de equidad, que genera «perdedores» de la política de inmersión lin-
güística en Cataluña». La segunda es que «la tan reiterada identificación de la in-
mersión lingüística como una «política de éxito» tiene un componente relacionado 
con objetivos políticos, no técnicos».

Los datos del estudio identifican como perdedores a los alumnos castellano-ha-
blantes, que obtienen 10,85 puntos menos en ciencias y 10,30 puntos menos en lec-
tura que sus compañeros catalanoparlantes.

Cabe señalar que la enseñanza en castellano en Cataluña se limita a dos horas 
semanales, lo que ha provocado una marginación educativa a alumnos cuya lengua 
materna es el castellano. Esta marginación educativa ha sido reiteradamente denun-
ciada por colectivos como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña 
y distintos padres y madres que han tenido que acudir a los tribunales.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas ha tomado el Departamento de Educación para analizar la situa-

ción a raíz de la advertencia de la diputada Wikström?

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és una prioritat 
garantir l’equitat educativa
314-04218/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 32039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

El 24 de abril de 2018, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) 
remitió a la Generalitat de Catalunya una carta en la que le requería sobre la dis-
criminación lingüística sufrida por los castellanohablantes después de recibir una 
queja presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). En esta queja, la 
asociación denunciaba que «al realizar la búsqueda del centro escolar para sus hijos, 
los padres se encuentran con que no hay oferta de centros públicos o concertados 
(sustentado con fondos públicos) donde catalán y castellano sean lenguas vehicula-
res. Todos los centros ofrecen exclusivamente inmersión lingüística obligatoria en 
catalán.»

La presidenta de la Comisión de Peticiones, la diputada Cecilia Wikström, afir-
mó, tras el envío de la carta, que «el Tribunal Supremo decretó en 2015 que un 25% 
de las clases tienen que ser impartidas en castellano y me están diciendo que eso no 
se cumple, por lo que habrá que preguntar a las autoridades competentes».
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En caso de no atenderse el requerimiento de información, la Comisión podría 
acordar el envío de un equipo para examinar la situación de los castellano-hablantes 
en los colegios en Cataluña para evaluar la discriminación denunciada.

El pasado jueves 7 de febrero la Fundación Europea Sociedad y Educación pre-
sentaba el estudio «Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castella-
noparlante en Cataluña», realizado por el catedrático de Economía Jorge Calero y 
el profesor de Economía Álvaro Choi, ambos de la Universidad de Barcelona. Se 
trata del primer trabajo académico realizado con microdatos sobre la incidencia de 
la inmersión lingüística en los resultados escolares.

La investigación parte de datos basados en la evaluación PISA 2015 realizada en 
colegios de Cataluña (las pruebas se hicieron en catalán), aplicada a los alumnos de 
15 años, y que realizaron 1.769 alumnos de 52 centros. En concreto se centra en una 
muestra de 1.347 alumnos de 44 centros y se excluye el alumnado de los centros pri-
vados y los estudiantes que llegaron a España con 6 o más años. El informe utiliza 
técnicas bivariantes y regresiones logísticas para asegurar una comparación homo-
génea los resultados controlando por sexo, tipo de centro y nivel socioeconómico.

El documento ofrece dos conclusiones demoledoras. La primera es que existe 
«un problema de equidad, que genera «perdedores» de la política de inmersión lin-
güística en Cataluña». La segunda es que «la tan reiterada identificación de la in-
mersión lingüística como una «política de éxito» tiene un componente relacionado 
con objetivos políticos, no técnicos».

Los datos del estudio identifican como perdedores a los alumnos castellano-ha-
blantes, que obtienen 10,85 puntos menos en ciencias y 10,30 puntos menos en lec-
tura que sus compañeros catalanoparlantes.

Cabe señalar que la enseñanza en castellano en Cataluña se limita a dos horas 
semanales, lo que ha provocado una marginación educativa a alumnos cuya lengua 
materna es el castellano. Esta marginación educativa ha sido reiteradamente denun-
ciada por colectivos como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña 
y distintos padres y madres que han tenido que acudir a los tribunales.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Constituye para este Gobierno una prioridad garantizar la equidad educativa 

o, como reza su respuesta, únicamente es prioritario «que todo el alumnado tenga 
competencia suficiente en ambas»?

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la discriminació dels 
infants castellanoparlants per l’aplicació de la immersió lingüística
314-04219/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 32040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

El 24 de abril de 2018, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) 
remitió a la Generalitat de Catalunya una carta en la que le requería sobre la dis-
criminación lingüística sufrida por los castellanohablantes después de recibir una 
queja presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). En esta queja, la 
asociación denunciaba que «al realizar la búsqueda del centro escolar para sus hijos, 
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los padres se encuentran con que no hay oferta de centros públicos o concertados 
(sustentado con fondos públicos) donde catalán y castellano sean lenguas vehicula-
res. Todos los centros ofrecen exclusivamente inmersión lingüística obligatoria en 
catalán.»

La presidenta de la Comisión de Peticiones, la diputada Cecilia Wikström, afir-
mó, tras el envío de la carta, que «el Tribunal Supremo decretó en 2015 que un 25% 
de las clases tienen que ser impartidas en castellano y me están diciendo que eso no 
se cumple, por lo que habrá que preguntar a las autoridades competentes».

En caso de no atenderse el requerimiento de información, la Comisión podría 
acordar el envío de un equipo para examinar la situación de los castellano-hablantes 
en los colegios en Cataluña para evaluar la discriminación denunciada.

El pasado jueves 7 de febrero la Fundación Europea Sociedad y Educación pre-
sentaba el estudio «Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castella-
noparlante en Cataluña», realizado por el catedrático de Economía Jorge Calero y 
el profesor de Economía Álvaro Choi, ambos de la Universidad de Barcelona. Se 
trata del primer trabajo académico realizado con microdatos sobre la incidencia de 
la inmersión lingüística en los resultados escolares.

La investigación parte de datos basados en la evaluación PISA 2015 realizada en 
colegios de Cataluña (las pruebas se hicieron en catalán), aplicada a los alumnos de 
15 años, y que realizaron 1.769 alumnos de 52 centros. En concreto se centra en una 
muestra de 1.347 alumnos de 44 centros y se excluye el alumnado de los centros pri-
vados y los estudiantes que llegaron a España con 6 o más años. El informe utiliza 
técnicas bivariantes y regresiones logísticas para asegurar una comparación homo-
génea los resultados controlando por sexo, tipo de centro y nivel socioeconómico.

El documento ofrece dos conclusiones demoledoras. La primera es que existe 
«un problema de equidad, que genera «perdedores» de la política de inmersión lin-
güística en Cataluña». La segunda es que «la tan reiterada identificación de la in-
mersión lingüística como una «política de éxito» tiene un componente relacionado 
con objetivos políticos, no técnicos».

Los datos del estudio identifican como perdedores a los alumnos castellano-ha-
blantes, que obtienen 10,85 puntos menos en ciencias y 10,30 puntos menos en lec-
tura que sus compañeros catalanoparlantes.

Cabe señalar que la enseñanza en castellano en Cataluña se limita a dos horas 
semanales, lo que ha provocado una marginación educativa a alumnos cuya lengua 
materna es el castellano. Esta marginación educativa ha sido reiteradamente denun-
ciada por colectivos como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña 
y distintos padres y madres que han tenido que acudir a los tribunales.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo pretende acabar el Gobierno de la Generalitat con la discriminación 

que sufren los niños castellanohablantes como consecuencia del sistema de inmer-
sión lingüística imperante en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació als 
centres educatius de les sentències judicials que disposen que el 
25% de la docència s’ha d’impartir en castellà
314-04220/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 32041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

El 24 de abril de 2018, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) 
remitió a la Generalitat de Catalunya una carta en la que le requería sobre la dis-
criminación lingüística sufrida por los castellanohablantes después de recibir una 
queja presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). En esta queja, la 
asociación denunciaba que «al realizar la búsqueda del centro escolar para sus hijos, 
los padres se encuentran con que no hay oferta de centros públicos o concertados 
(sustentado con fondos públicos) donde catalán y castellano sean lenguas vehicula-
res. Todos los centros ofrecen exclusivamente inmersión lingüística obligatoria en 
catalán.»

La presidenta de la Comisión de Peticiones, la diputada Cecilia Wikström, afir-
mó, tras el envío de la carta, que «el Tribunal Supremo decretó en 2015 que un 25% 
de las clases tienen que ser impartidas en castellano y me están diciendo que eso no 
se cumple, por lo que habrá que preguntar a las autoridades competentes».

En caso de no atenderse el requerimiento de información, la Comisión podría 
acordar el envío de un equipo para examinar la situación de los castellano-hablantes 
en los colegios en Cataluña para evaluar la discriminación denunciada.

El pasado jueves 7 de febrero la Fundación Europea Sociedad y Educación pre-
sentaba el estudio «Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castella-
noparlante en Cataluña», realizado por el catedrático de Economía Jorge Calero y 
el profesor de Economía Álvaro Choi, ambos de la Universidad de Barcelona. Se 
trata del primer trabajo académico realizado con microdatos sobre la incidencia de 
la inmersión lingüística en los resultados escolares.

La investigación parte de datos basados en la evaluación PISA 2015 realizada en 
colegios de Cataluña (las pruebas se hicieron en catalán), aplicada a los alumnos de 
15 años, y que realizaron 1.769 alumnos de 52 centros. En concreto se centra en una 
muestra de 1.347 alumnos de 44 centros y se excluye el alumnado de los centros pri-
vados y los estudiantes que llegaron a España con 6 o más años. El informe utiliza 
técnicas bivariantes y regresiones logísticas para asegurar una comparación homo-
génea los resultados controlando por sexo, tipo de centro y nivel socioeconómico.

El documento ofrece dos conclusiones demoledoras. La primera es que existe 
«un problema de equidad, que genera «perdedores» de la política de inmersión lin-
güística en Cataluña». La segunda es que «la tan reiterada identificación de la in-
mersión lingüística como una «política de éxito» tiene un componente relacionado 
con objetivos políticos, no técnicos».

Los datos del estudio identifican como perdedores a los alumnos castellano-ha-
blantes, que obtienen 10,85 puntos menos en ciencias y 10,30 puntos menos en lec-
tura que sus compañeros catalanoparlantes.

Cabe señalar que la enseñanza en castellano en Cataluña se limita a dos horas 
semanales, lo que ha provocado una marginación educativa a alumnos cuya lengua 
materna es el castellano. Esta marginación educativa ha sido reiteradamente denun-
ciada por colectivos como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña 
y distintos padres y madres que han tenido que acudir a los tribunales.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo actuará la Generalitat para aplicar en todos los centros las sentencias 

judiciales que disponen que, al menos, el 25 por 100 de la lengua vehicular de la 
docencia ha de ser el castellano?

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació als 
infants castellanoparlants amb pitjors resultats escolars a causa de 
la immersió lingüística
314-04221/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 32042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

El 24 de abril de 2018, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) 
remitió a la Generalitat de Catalunya una carta en la que le requería sobre la dis-
criminación lingüística sufrida por los castellanohablantes después de recibir una 
queja presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). En esta queja, la 
asociación denunciaba que «al realizar la búsqueda del centro escolar para sus hijos, 
los padres se encuentran con que no hay oferta de centros públicos o concertados 
(sustentado con fondos públicos) donde catalán y castellano sean lenguas vehicula-
res. Todos los centros ofrecen exclusivamente inmersión lingüística obligatoria en 
catalán.»

La presidenta de la Comisión de Peticiones, la diputada Cecilia Wikström, afir-
mó, tras el envío de la carta, que «el Tribunal Supremo decretó en 2015 que un 25% 
de las clases tienen que ser impartidas en castellano y me están diciendo que eso no 
se cumple, por lo que habrá que preguntar a las autoridades competentes».

En caso de no atenderse el requerimiento de información, la Comisión podría 
acordar el envío de un equipo para examinar la situación de los castellano-hablantes 
en los colegios en Cataluña para evaluar la discriminación denunciada.

El pasado jueves 7 de febrero la Fundación Europea Sociedad y Educación pre-
sentaba el estudio «Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castella-
noparlante en Cataluña», realizado por el catedrático de Economía Jorge Calero y 
el profesor de Economía Álvaro Choi, ambos de la Universidad de Barcelona. Se 
trata del primer trabajo académico realizado con microdatos sobre la incidencia de 
la inmersión lingüística en los resultados escolares.

La investigación parte de datos basados en la evaluación PISA 2015 realizada en 
colegios de Cataluña (las pruebas se hicieron en catalán), aplicada a los alumnos de 
15 años, y que realizaron 1.769 alumnos de 52 centros. En concreto se centra en una 
muestra de 1.347 alumnos de 44 centros y se excluye el alumnado de los centros pri-
vados y los estudiantes que llegaron a España con 6 o más años. El informe utiliza 
técnicas bivariantes y regresiones logísticas para asegurar una comparación homo-
génea los resultados controlando por sexo, tipo de centro y nivel socioeconómico.

El documento ofrece dos conclusiones demoledoras. La primera es que existe 
«un problema de equidad, que genera «perdedores» de la política de inmersión lin-
güística en Cataluña». La segunda es que «la tan reiterada identificación de la in-
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mersión lingüística como una «política de éxito» tiene un componente relacionado 
con objetivos políticos, no técnicos».

Los datos del estudio identifican como perdedores a los alumnos castellano-ha-
blantes, que obtienen 10,85 puntos menos en ciencias y 10,30 puntos menos en lec-
tura que sus compañeros catalanoparlantes.

Cabe señalar que la enseñanza en castellano en Cataluña se limita a dos horas 
semanales, lo que ha provocado una marginación educativa a alumnos cuya lengua 
materna es el castellano. Esta marginación educativa ha sido reiteradamente denun-
ciada por colectivos como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña 
y distintos padres y madres que han tenido que acudir a los tribunales.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Teniendo en cuenta el impacto de la inmersión lingüística sobre los resultados 

escolares, ¿cómo compensará el Gobierno a todos los niños castellanohablantes que 
han visto perjudicados sus resultados escolares por no tener acceso a la educación 
en su lengua vehicular en materias troncales?

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2019 
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
el conseller d’Educació no especifica els centres que imparteixen 
portuguès o àrab com a assignatura optativa
314-04222/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 32046 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El 21 de gener de 2019 en una resposta per part del conseller d’Educació, Sr. Jo-
sep Bargalló, afirma que «en els ensenyaments d’educació secundària alguns centres 
imparteixen el portuguès, l’àrab i el xinès com a assignatures optatives» i després 
especifica que tres centres donen xinès però no especifica quins donen portuguès i 
àrab.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per què especifica els centres que donen xinès però no els que donen portuguès 

i àrab?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres d’educació secundària que imparteixen portuguès com a 
assignatura optativa
314-04223/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 32047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El 21 de gener de 2019 en una resposta per part del conseller d’Educació, Sr. Jo-
sep Bargalló, afirma que «en els ensenyaments d’educació secundària alguns centres 
imparteixen el portuguès, l’àrab i el xinès com a assignatures optatives» i després 
especifica que tres centres donen xinès però no especifica quins donen portuguès i 
àrab.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres d’educació secundària, especificant el nom dels centres i les lo-

calitats, imparteixen el portuguès com a assignatura optativa?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres d’educació secundària que imparteixen àrab com a 
assignatura optativa
314-04224/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 32048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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

el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El 21 de gener de 2019 en una resposta per part del conseller d’Educació, Sr. Jo-
sep Bargalló, afirma que «en els ensenyaments d’educació secundària alguns centres 
imparteixen el portuguès, l’àrab i el xinès com a assignatures optatives» i després 
especifica que tres centres donen xinès però no especifica quins donen portuguès i 
àrab.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres d’educació secundària, especificant el nom dels centres i les lo-

calitats, imparteixen l’àrab com a assignatura optativa?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació 
patrimonial del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció el 31 de 
desembre de 2018
314-04225/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 32049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Segons es desprèn de l’informe d’auditoria del Centre d’Iniciatives per la Rein-

serció (CIRE) de l’any 2017 elaborat per la firma d’auditoria GNL Russell Bedford 
Auditors S. L. de 24 d’abril de 2018, la situació patrimonial del CIRE a 31 de de-
sembre de 2017 era de fallida, ja que presentava fons propis negatius i fons de ma-
niobra negatiu per un import de 963.647,85 € i de 821.000 € respectivament, a causa 
de les pèrdues de l’exercici 2017 i a les d’exercicis anteriors.

L’article 363.1.e de la Llei de Societats Capital estableix que les societats anòni-
mes es dissoldran, entre altres causes: 

«Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a 
la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida 
suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso».

Donat que, segons l’article 1.1 de la Llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció: 

«El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció és una empresa pública de la Ge-
neralitat que té naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, 
l’actuació de la qual s’ajusta al dret privat, excepte en els supòsits i les matèries ex-
pressament especificats en aquesta llei».

I que, segons l’article 12.1 de la referida Llei: 
«El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, amb caràcter general, sotmet la seva 

activitat en les relacions externes a les normes del dret civil, mercantil i laboral que 
li són aplicables».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
1. Quina és la situació patrimonial de CIRE a 31 de desembre de 2018?
2. En el cas que no s’hagi restablert l’equilibri patrimonial, quines mesures pensa 

prendre la Generalitat de Catalunya per restablir l’equilibri patrimonial?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comptabilització 
de la paga extraordinària del 2012 i el 2017 del Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció
314-04226/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 32050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació als estats comptables del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció cal 
destacar que en l’informe d’auditoria es fa referència al fet que: 

«D’acord amb el que disposa el Decret Llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació 
parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 i també 
donant compliment a la sentència del Tribunal Suprem del recurs de cassació nú-
mero 98/2014, en la nòmina del mes de setembre de 2016 es fa el pagament de part 
de la paga extraordinària meritada i no pagada el desembre de 2012, havent d’as-
sumir el CIRE també el pagament de tot el personal de formació professional per 
a l’ocupació traspassat del Departament de Justícia amb efectes del dia 1 de gener 
de 2016».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Atès que s’afirma que la paga extraordinària ja estava meritada però no paga-

da, voldríem saber com es va comptabilitzar l’any 2012 i com s’ha comptabilitzat 
l’any 2017?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de les 
pèrdues de l’exercici del 2017 del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció
314-04227/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 32051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Segons es desprèn de l’informe d’auditoria del Centre d’Iniciatives per la Rein-
serció (CIRE) de l’any 2017 elaborat per la firma d’auditoria GNL Russell Bedford 
Auditors S. L. de 24 d’abril de 2018, la situació patrimonial del CIRE a 31 de de-
sembre de 2017 era de fallida, ja que presentava fons propis negatius i fons de ma-
niobra negatiu per un import de 963.647,85 € i de 821.000 € respectivament, a causa 
de les pèrdues de l’exercici 2017 i a les d’exercicis anteriors.

L’article 363.1.e) de la Llei de Societats Capital estableix que les societats anòni-
mes es dissoldran, entre altres causes: 

«Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a 
la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida 
suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso».
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Donat que, segons l’article 1.1 de la Llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció: 

«El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció és una empresa pública de la Ge-
neralitat que té naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, 
l’actuació de la qual s’ajusta al dret privat, excepte en els supòsits i les matèries ex-
pressament especificats en aquesta llei».

I que, segons l’article 12.1 de la referida Llei: 
«El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, amb caràcter general, sotmet la seva 

activitat en les relacions externes a les normes del dret civil, mercantil i laboral que 
li són aplicables».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– A què és deguda la pèrdua de l’exercici 2017 per una quantitat de 4.089.79,51 €, 

quantitat que representa una desviació de quasi el 700% respecte a la pèrdua del 
2016?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació comercial 
entre el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, Sodexo i el 
Departament de Justícia
314-04228/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 32052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En l’informe d’auditoria del Centre d’Iniciatives per la Reinserció (CIRE) de 
l’any 2017 elaborat per la firma d’auditoria GNL Rusell Bedford Auditors S.L. de 
224 d’abril de 2018, es fa constància del següent: 

Les pèrdues per deteriorament de crèdits comercials que consten a finals de 
l’exercici 2017 corresponen: 

«Al deute pendent de pagament de Sodexho Iberia, SA, per un import de 361.757 
euros, motivat perquè Sodexho té pendent de cobrament del Departament de Justícia 
el mateix import (factura 9060163156 30.06.2015 d’import 361.757,00 euros) i fins 
que no ho cobri no farà efectiu el pagament al CIRE. L’última reclamació feta pel 
CIRE a Sodexho, per mitjà d’un burofax, és del dia 7 de desembre 2016 i l’empresa 
en la seva resposta ratifica el posicionament ja exposat».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació comercial entre CIRE, Sodexho i la Conselleria de Justícia 

o la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
d’adjudicació dels contractes d’aprovisionament del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció
314-04229/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 32053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Segons es desprèn de l’informe d’auditoria del Centre d’Iniciatives per la Rein-

serció (CIRE) de l’any 2017 elaborat per la firma d’auditoria GNL Russell Bedford 
Auditors, SL de 24 d’abril de 2018, la situació patrimonial del CIRE a 31 de desem-
bre de 2017 era de fallida, ja que presentava fons propis negatius i fons de maniobra 
negatiu per un import de 963.647,85 € i de 821.000 € respectivament, a causa de les 
pèrdues de l’exercici 2017 i a les d’exercicis anteriors.

L’article 363.1.e) de la Llei de Societats Capital estableix que les societats anòni-
mes es dissoldran, entre altres causes: 

«Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a 
la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida 
suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso».

Donat que, segons l’article 1.1 de la Llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció: 

«El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció és una empresa pública de la Ge-
neralitat que té naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, 
l’actuació de la qual s’ajusta al dret privat, excepte en els supòsits i les matèries ex-
pressament especificats en aquesta llei».

I que, segons l’article 12.1 de la referida Llei: 
«El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, amb caràcter general, sotmet la seva 

activitat en les relacions externes a les normes del dret civil, mercantil i laboral que 
li són aplicables».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Donat l’elevat volum de compres de primeres matèries, 14.695.866.63 € en 

l’exercici 2017, quins són els criteris d’adjudicació dels contractes d’aprovisionament 
o els criteris de selecció de proveïdors?

Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els principals 
proveïdors del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
314-04230/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 32054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Segons es desprèn de l’informe d’auditoria del Centre d’Iniciatives per la Rein-

serció (CIRE) de l’any 2017 elaborat per la firma d’auditoria GNL Russell Bedford 
Auditors, SL de 24 d’abril de 2018, la situació patrimonial del CIRE a 31 de desem-
bre de 2017 era de fallida, ja que presentava fons propis negatius i fons de maniobra 
negatiu per un import de 963.647,85 € i de 821.000 € respectivament, a causa de les 
pèrdues de l’exercici 2017 i a les d’exercicis anteriors.

L’article 363.1.e) de la Llei de Societats Capital estableix que les societats anòni-
mes es dissoldran, entre altres causes: 

«Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a 
la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida 
suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso».

Donat que, segons l’article 1.1 de la Llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció: 

«El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció és una empresa pública de la Ge-
neralitat que té naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, 
l’actuació de la qual s’ajusta al dret privat, excepte en els supòsits i les matèries ex-
pressament especificats en aquesta llei».

I que, segons l’article 12.1 de la referida Llei: 
«El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, amb caràcter general, sotmet la seva 

activitat en les relacions externes a les normes del dret civil, mercantil i laboral que 
li són aplicables».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació dels principals proveïdors del CIRE? Es sol·licita la infor-

mació indicant la xifra de negoci anual.

Palau del Parlament, 4 de març de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la descripció i 
la naturalesa dels treballs fets per altres empreses per al Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció el 2017
314-04231/12

FORMULACIÓ: MARTÍ PACHAMÉ BARRERA, DEL GP CS

Reg. 32055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Segons es desprèn de l’informe d’auditoria del Centre d’Iniciatives per la Rein-

serció (CIRE) de l’any 2017 elaborat per la firma d’auditoria GNL Russell Bedford 
Auditors S. L. de 24 d’abril de 2018, la situació patrimonial del CIRE a 31 de de-
sembre de 2017 era de fallida, ja que presentava fons propis negatius i fons de ma-
niobra negatiu per un import de 963.647,85 € i de 821.000 € respectivament, a causa 
de les pèrdues de l’exercici 2017 i a les d’exercicis anteriors.

L’article 363.1.e de la Llei de Societats Capital estableix que les societats anòni-
mes es dissoldran, entre altres causes: 

«Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a 
la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida 
suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso».
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Donat que, segons l’article 1.1 de la Llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció: 

«El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció és una empresa pública de la Ge-
neralitat que té naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, 
l’actuació de la qual s’ajusta al dret privat, excepte en els supòsits i les matèries ex-
pressament especificats en aquesta llei».

I que, segons l’article 12.1 de la referida Llei: 
«El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, amb caràcter general, sotmet la seva 

activitat en les relacions externes a les normes del dret civil, mercantil i laboral que 
li són aplicables».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la descripció i la naturalesa dels treballs realitzats per altres empre-

ses, que en l’exercici 2017 varen pujar a 3.212.787,55 € i que representa un increment 
del 241% respecte a l’exercici anterior?

Palau del Parlament, 6 de març de 2019
Martí Pachamé Barrera, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes arran de l’anunci de Nissan de retallar la producció a la 
Zona Franca de Barcelona
314-04232/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 32091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Què té pensat fer el Govern davant les retallades de producció a la planta de 

l’empresa Nissan ubicada a la Zona Franca de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retallades de 
producció i els beneficis fiscals de Nissan
314-04233/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 32092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

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 res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quina valoració fa el Govern de les retallades en producció que estan havent-hi 
a l’empresa Nissan, tot i que tanqués l’any fiscal amb un benefici net d’un 10% més 
que l’any anterior?

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que han sol·licitat una plaça pública de residència a Valls 
(Alt Camp)
314-04234/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 32153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones han sol·licitat una plaça pública de residència a Valls?

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Raúl Moreno Montaña, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que estan pendents d’una plaça pública de residència a 
Valls (Alt Camp)
314-04235/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 32154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones estan pendents d’una plaça pública de residència a Valls?

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Raúl Moreno Montaña, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que han sol·licitat una plaça pública de residència a l’Alt 
Camp
314-04236/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 32155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones han sol·licitat una plaça pública de residència a l’Alt Camp? 

(Desglossar les dades per municipis)

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Raúl Moreno Montaña, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que estan pendents d’una plaça pública de residència a 
l’Alt Camp
314-04237/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 32156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones estan pendents d’una plaça pública de residència a l’Alt 

Camp? (Desglossar les dades per municipis)

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Raúl Moreno Montaña, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que han sol·licitat una plaça pública de residència a 
Manlleu (Osona)
314-04238/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 32157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones han sol·licitat una plaça pública de residència a Manlleu?

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Raúl Moreno Montaña, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que estan pendents d’una plaça pública de residència a 
Manlleu (Osona)
314-04239/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 32158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones estan pendents d’una plaça pública de residència a Manlleu?

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Raúl Moreno Montaña, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que han sol·licitat una plaça pública de residència a Osona
314-04240/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 32159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones han sol·licitat una plaça pública de residència a Osona? (Des-

glossar les dades per municipis)

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Raúl Moreno Montaña, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones que estan pendents d’una plaça pública de residència a 
Osona
314-04241/12

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP PSC-UNITS

Reg. 32160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones estan pendents d’una plaça pública de residència a Osona? 

(Desglossar les dades per municipis)

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Raúl Moreno Montaña, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions 
encarregades arran dels talls en el subministrament elèctric al barri 
de la Torre Gironella, de Girona
314-04242/12

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 32215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions d’inspecció ha encarregat el Govern respecte dels talls de 

subministrament elèctric al barri de la Torre Gironella de la ciutat de Girona?

Palau del Parlament, 6 de març de 2019
Jordi Terrades i Santacreu, Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP PSC-Units
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