
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d’ocupació 
pública per al personal amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit laboral
310-00130/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la creació del Consell de 
la Mancomunitat Cultural
310-00131/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el funcionament del sis-
tema sanitari
310-00132/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les centrals nuclears
310-00133/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els atacs racistes a cen-
tres de protecció de menors
310-00134/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions amb relació 
a l’endometriosi
310-00135/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pacte contra la segre-
gació escolar
310-00136/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca d’imparcialitat 
en l’acció del Departament de Justícia
310-00137/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el deure de no manipular 
les eleccions amb símbols partidistes en edificis públics
310-00138/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de seguretat
310-00139/12
Substanciació 22

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la pre-
sència de llaços grocs i estelades als edificis públics i el requeriment de la Junta 
Electoral Central que insta a retirar-los
317-00074/12
Substanciació 22
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la valo-
ració que se li atorga en el baròmetre d’opinió pública del Centre d’Estudis d’Opinió 
i sobre la manca d’actuació del Govern
317-00075/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la man-
ca de prioritat en el compliment i l’establiment de mesures relatives a la conservació 
del medi ambient i els béns naturals i de lluita contra el canvi climàtic
317-00076/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la de-
mocràcia espanyola i sobre la banalització i frivolització del feixisme
317-00077/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la inac-
ció del Govern en la lluita contra el canvi climàtic
317-00078/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la va-
loració que fa de la manifestació del 16 de març a Madrid sobre el dret d’autode-
terminació
317-00079/12
Substanciació 23

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic del tall de l’au-
topista AP-7 a l’alçada de l’Ampolla el 8 de desembre del 2018
314-02995/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de l’aixecament 
de barreres als peatges de l’autopista AP-7
314-02996/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de l’aixecament 
de barreres als peatges de l’autopista AP-2
314-02997/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de l’aixecament 
de barreres als peatges de l’autopista C-16
314-02998/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del president 
de la Generalitat a Eslovènia
314-03016/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del viatge del president 
de la Generalitat a Eslovènia
314-03017/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els assumptes tractats en les reu-
nions tingudes pel president de la Generalitat a Eslovènia
314-03018/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que han acompanyat 
el president de la Generalitat a Eslovènia
314-03019/12
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que han acompa-
nyat el president de la Generalitat a Eslovènia
314-03020/12
Resposta del Govern 27
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de desplaça-
ment del viatge del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Eslovènia
314-03021/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de pernocta-
ció del viatge del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Eslovènia
314-03022/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de manuten-
ció del viatge del president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Eslovènia
314-03023/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte de transport 
per als desplaçaments durant la visita del viatge del president de la Generalitat i 
dels seus acompanyants a Eslovènia
314-03024/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del president de la Gene-
ralitat del 5 de desembre de 2018
314-03025/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del president de la Gene-
ralitat del 8 de desembre de 2018
314-03026/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha sufragat el viatge 
del president a Brussel·les del 8 de desembre de 2018
314-03027/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga-
rantir el millorament de les condicions laborals dels treballadors dels serveis de terra 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-03028/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Moció 31/XII, 
sobre la funció pública, pel que fa a l’accés dels ambientòlegs a l’Administració de 
la Generalitat
314-03030/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions previstes per a la in-
suficiència en la prestació del servei de patrullatge preventiu i ordinari dels Mossos 
d’Esquadra a Canovelles (Vallès Oriental)
314-03040/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el nom-
bre d’efectius dels Mossos d’Esquadra adscrits a la comissaria de Granollers (Vallès 
Oriental)
314-03041/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir noves comissa-
ries a l’àrea bàsica policial de Granollers
314-03042/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Badalona el 2016
314-03079/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Badalona el 2017
314-03080/12
Resposta del Govern 33
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a 
Badalona el 2018
314-03081/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Badalona el 2016
314-03082/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Badalona el 2017
314-03083/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a 
Badalona el 2018
314-03084/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per coac-
cions i amenaces contra el Clan dels Pistolers presentades per Eduard Colmena 
Cebrià
314-03107/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accions policials con-
tra el Clan dels Pistolers en què ha participat alguna unitat especialitzada aliena a 
l’àrea bàsica policial de Sant Andreu
314-03108/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accions policials dels 
Mossos d’Esquadra contra l’activitat presumptament delictiva del Clan dels Pistolers
314-03109/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies contra el 
Clan dels Pistolers presentades a l’àrea bàsica policial de Sant Andreu
314-03110/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies contra el 
Clan dels Pistolers presentades per tràfic d’estupefaents i altres motius a l’àrea bà-
sica policial de Sant Andreu
314-03111/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies contra el 
Clan dels Pistolers presentades a l’àrea bàsica policial de Sant Andreu per Eduard 
Colmena Cebrià
314-03112/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per infrac-
cions de l’Ordenança de mesures per a fomentar i garantir la convivència ciutadana 
a l’espai públic imposades pels mossos d’esquadra a Barcelona el 2018
314-03361/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores extraordinàries 
fetes pels mossos d’esquadra a Barcelona el 2018
314-03362/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’absentisme laboral a la Sala de 
Coordinació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra el 2018
314-03363/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents laborals en el Cos 
de Mossos d’Esquadra el 2018
314-03364/12
Resposta del Govern 38
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infraccions penals, 
delictes i faltes a Barcelona el 2018
314-03366/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el balanç resultant de la limitació 
de la velocitat a 80 km/h a Barcelona i sobre les sancions fermes imposades el 2018
314-03375/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions fermes im-
posades per excés de velocitat a les rondes de Barcelona el 2018
314-03379/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de resolució pels 
Mossos d’Esquadra dels delictes produïts a Barcelona el primer semestre del 2018
314-03386/12
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de detinguts a Barcelona 
per delictes, faltes i requeriments judicials el primer semestre del 2018
314-03387/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presenta-
des als Mossos d’Esquadra a Barcelona el 2018
314-03388/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació legal dels estrangers 
detinguts pels Mossos d’Esquadra a Barcelona el 2018
314-03389/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per roba-
toris al Metro de Barcelona, als Ferrocarrils de la Generalitat i als tramvies metro-
politans el primer semestre del 2018
314-03390/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les operacions conjuntes dels cos-
sos policials de Barcelona el 2018
314-03391/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius dels Mossos 
d’Esquadra a Barcelona en data del 31 de desembre de 2018 i la previsió per als 
pròxims anys
314-03392/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis d’execució de les obres 
de les comissaries dels Mossos d’Esquadra dels districtes de Sarrià - Sant Gervasi 
i de Sant Martí, de Barcelona
314-03394/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies presentades a l’Ofi-
cina d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya de Bar-
celona el 2018
314-03395/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge del conseller 
i del secretari general d’Interior a Waterloo (Bèlgica) el 17 de desembre de 2018
314-03459/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els assumptes tractats en la reu-
nió mantinguda a Waterloo (Bèlgica) el 17 de desembre de 2018 entre el conseller 
i el secretari general d’Interior i l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont
314-03460/12
Resposta del Govern 47
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants del conseller 
i del secretari general d’Interior durant el viatge a Waterloo (Bèlgica) el 17 de de-
sembre de 2018
314-03461/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de periodistes entre 
els acompanyants del conseller i del secretari general d’Interior duran el viatge a 
Waterloo (Bèlgica) el 17 de desembre de 2018
314-03462/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller i 
del secretari general d’Interior a Waterloo (Bèlgica) el 17 de desembre de 2018 en 
concepte de desplaçaments
314-03463/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller i 
del secretari general d’Interior a Waterloo (Bèlgica) el 17 de desembre de 2018 en 
concepte de pernoctació
314-03464/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller i 
del secretari general d’Interior a Waterloo (Bèlgica) el 17 de desembre de 2018 en 
concepte de manutenció
314-03465/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del conseller i 
del secretari general d’Interior a Waterloo (Bèlgica) el 17 de desembre de 2018 en 
concepte de transport per als desplaçaments durant la visita
314-03466/12
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, 
pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a política d’atenció 
social el 2017 i el 2018
314-03489/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’acord sobre 
equiparació retributiva del personal funcionari del Cos de Mossos d’Esquadra que 
van signar el 13 de febrer de 2008 el Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació Ciutadana i els sindicats representatius
314-03532/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’any 2012 es va fer un balanç de 
l’aplicació de l’acord sobre equiparació retributiva del personal funcionari del Cos 
de Mossos d’Esquadra que van signar el 13 de febrer de 2008 el Departament d’In-
terior, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana i els sindicats representatius
314-03533/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’any 2011 es va produir un aug-
ment progressiu de 2.000 euros en el complement específic anual des de l’acord 
sobre equiparació retributiva del personal funcionari del Cos de Mossos d’Esquadra 
que van signar el 13 de febrer de 2008 el Departament d’Interior, Relacions Institu-
cionals i Participació Ciutadana i els sindicats representatius
314-03534/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les previsions 
d’augment del complement específic anual des de l’acord sobre equiparació retri-
butiva del personal funcionari del Cos de Mossos d’Esquadra que van signar el 13 
de febrer de 2008 el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
Ciutadana i els sindicats representatius
314-03535/12
Resposta del Govern 53
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de l’increment lineal de 
2.000 euros als facultatius i tècnics del Cos de Mossos d’Esquadra adscrits a llocs 
de treball de suport policial directe de la Subdirecció Operativa de la Policia
314-03536/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la compensació per 
la penositat del treball diari al complement de nocturnitat en els torns d’horari de nit
314-03537/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si en l’acord sobre equiparació re-
tributiva del personal funcionari del Cos de Mossos d’Esquadra que van signar el 13 
de febrer de 2008 el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
Ciutadana i els sindicats representatius es van establir de manera correcta els me-
canismes de control horari per tal de quantificar el nombre de jornades nocturnes 
efectivament treballades
314-03538/12
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si en l’acord sobre equiparació re-
tributiva del personal funcionari del Cos de Mossos d’Esquadra que van signar el 13 
de febrer de 2008 el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
Ciutadana i els sindicats representatius es va produir una negociació d’un model 
de prestació horària més estable per a projectar anualment la previsió de prestació 
horària de cada membre del cos
314-03539/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si en l’acord sobre equiparació 
retributiva del personal funcionari del Cos de Mossos d’Esquadra que van signar 
el 13 de febrer de 2008 el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació Ciutadana i els sindicats representatius es va produir una negociació de la 
regulació i les mesures compensatòries de la situació de disponibilitat i localització 
dels funcionaris policials
314-03540/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si en l’acord sobre equiparació retri-
butiva del personal funcionari del Cos de Mossos d’Esquadra que van signar el 13 de 
febrer de 2008 el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Ciu-
tadana i els sindicats representatius es va realitzar algun estudi de càrregues de tre-
ball i responsabilitats dels llocs de comandament per a millorar els nivells retributius
314-03541/12
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar l’últim tram 
de l’increment salarial acordat el 2011 al personal funcionari del Cos de Mossos 
d’Esquadra
314-03542/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’estudiar mesures per 
tal d’equiparar les condicions econòmiques dels col·lectius especials de la Generalitat
314-03543/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats de l’empresa Desokupa
314-03544/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la verificació de la legalitat de les 
activitats de l’empresa Desokupa
314-03545/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Desokupa és una empresa de 
serveis de seguretat privada
314-03546/12
Resposta del Govern 56
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’habilitació que tenen els empleats 
de l’empresa Desokupa per a exercir les tasques de vigilants de seguretat
314-03547/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Desokupa és una empresa de 
serveis de control d’accessos
314-03548/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’habilitació que tenen els empleats 
de l’empresa Desokupa per a exercir les tasques de controlador d’accessos
314-03549/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració d’alguna unitat de la 
policia de la Generalitat amb les activitats d’expulsió de veïns de l’empresa Desokupa
314-03550/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració d’alguna unitat de 
la policia de la Generalitat amb les activitats d’expulsió de veïns de l’empresa De-
sokupa en el desallotjament del carrer de Fontrodona, de Barcelona
314-03551/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació dels empleats de 
l’empresa Desokupa que va actuar en el desallotjament del carrer de Fontrodona, 
de Barcelona, per alguna unitat de la policia de la Generalitat
314-03552/12
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els edificis de la Generalitat a Bar-
celona que tenen la síndrome de l’edifici malalt
314-03590/12
Resposta del Govern 57

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 
les famílies el 2017 i el 2018
314-03598/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les finques propietat de l’Ajunta-
ment de Barcelona que es van cedir a la Generalitat el 2017 i el 2018
314-03600/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les finques propietat de la Gene-
ralitat que es van cedir a l’Ajuntament de Barcelona el 2017 i el 2018
314-03601/12
Resposta del Govern 59

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 
la gent gran el 2017 i el 2018
314-03610/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat dels 
lloguers de locals i edificis ocupats per la Generalitat a Barcelona el 2017 i el 2018
314-03664/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers 
indocumentats que han estat presentats per a protecció a Barcelona el 2018
314-03669/12
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords i els convenis signats 
amb l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar la formació i l’ocupació el 2018
314-03674/12
Resposta del Govern 62
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords i els convenis signats 
amb l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar la formació i l’ocupació entre els jo-
ves el 2018
314-03675/12
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no hi ha cap 
expedient administratiu de la realització del vídeo de la campanya institucional de 
presentació del Consell per la República
314-03679/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració que la Comissió As-
sessora sobre la Publicitat Institucional ha fet del vídeo de la campanya institucional 
de presentació del Consell per la República
314-03680/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte per a fer el vídeo de 
la campanya institucional de presentació del Consell per la República
314-03681/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encarregat de fer el vídeo de la 
campanya institucional de presentació del Consell per la República
314-03682/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del vídeo de la campanya 
institucional de presentació del Consell per la República
314-03683/12
Resposta del Govern 64

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 en situació de pobresa extrema el 2017 i el 2018
314-03721/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Servei de Medi-
ació Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona el 2018
314-03722/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els immobles procedents d’herèn-
cies intestades que ha subhastat o preveu subhastar la Generalitat
314-03724/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones estrangeres 
que han estat traslladades pel Govern de l’Estat a Barcelona el 2018
314-03733/12
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vendes de béns immobles, lo-
cals i solars de la Generalitat a Barcelona del 2011 ençà
314-03738/12
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vendes de béns immobles, lo-
cals i solars de la Generalitat a Barcelona el 2017 i el 2018
314-03739/12
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de segu-
retat laboral que s’han fet els darrers sis anys a Le Porc Gourmet de Santa Eugènia 
de Berga (Osona)
314-03816/12
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació impartida als treballa-
dors de Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona) sobre la manipulació 
de productes químics
314-03817/12
Resposta del Govern 71
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van haver d’atendre veïns de 
Santa Eugènia de Berga (Osona) per la fuita tòxica a l’empresa Le Porc Gourmet
314-03818/12
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de seguretat laboral dels 
treballadors de Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
314-03879/12
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Le Porc Gourmet de Santa Eu-
gènia de Berga (Osona) té comitè de seguretat i salut laborals
314-03880/12
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació en riscos laborals dels 
treballadors de Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
314-03881/12
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la darrera inspecció de 
treball a Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
314-03882/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reclamacions economi-
coadministratives presentades entre el 2014 i el 2018 sobre els tributs estatals cedits
314-03925/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reclamacions eco-
nomicoadministratives presentades entre el 2014 i el 2018 sobre els tributs propis
314-03926/12
Resposta del Govern 74

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d’ocupació 
pública per al personal amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit laboral
310-00130/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la creació del Consell de 
la Mancomunitat Cultural
310-00131/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el funcionament del sis-
tema sanitari
310-00132/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les centrals nuclears
310-00133/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els atacs racistes a cen-
tres de protecció de menors
310-00134/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions amb relació 
a l’endometriosi
310-00135/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pacte contra la segre-
gació escolar
310-00136/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 77
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca d’imparcialitat 
en l’acció del Departament de Justícia
310-00137/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el deure de no manipular 
les eleccions amb símbols partidistes en edificis públics
310-00138/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de seguretat
310-00139/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 78

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00074/12
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs 79

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00075/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 79

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00076/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 79

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00077/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 80

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00078/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 80

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00079/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 81

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes del despre-
niment d’una part dels sostres dels jutjats de Martorell (Baix Llobregat)
311-00943/12
Anunci: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adaptació de les dis-
posicions del Pla estratègic per a la biodiversitat 2011-2010
311-00954/12
Anunci: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el desenvolupament 
d’un pla específic per a la protecció i el bon manteniment dels connectors ecològics
311-00955/12
Anunci: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els escenaris previstos 
després de la finalització del Pla estratègic per a la biodiversitat 2011-2010
311-00956/12
Anunci: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la confi-
dencialitat de la proposta a l’empresa Nissan
311-00966/12
Anunci: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les promeses a l’em-
presa Nissan perquè no pugui donar informació de l’acord entre ambdues parts
311-00967/12
Anunci: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 84
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera com l’acord 
amb l’empresa Nissan beneficiarà els treballadors
311-00968/12
Anunci: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment que l’em-
presa Nissan no farà cap expedient de regulació d’ocupació els pròxims cinc anys
311-00969/12
Anunci: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de l’acord amb 
l’empresa Nissan
311-00970/12
Anunci: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l’acord amb l’empresa 
Nissan està relacionat amb una reducció d’impostos
311-00971/12
Anunci: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per al mi-
llorament de les habilitats cognitives en la llengua materna majoritària
311-00972/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les escoles bilingües a 
què fa referència l’informe final del Grup d’Alt Nivell sobre el Multilingüisme
311-00973/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els sistemes educa-
tius de les altres comunitats autònomes són un model d’èxit
311-00974/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l’informe final del 
Grup d’Alt Nivell sobre el Multilingüisme considera que la gestió del multilingüisme 
a Espanya és bona
311-00975/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el programa socioedu-
catiu dels centres residencials de menors estrangers no acompanyats
311-00987/12
Anunci: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’educadors 
d’acompanyament assignats als menors estrangers no acompanyats
311-00988/12
Anunci: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans d’integració 
a les comunitats locals on hi ha centres de menors estrangers no acompanyats
311-00989/12
Anunci: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les entitats que gestio-
nen els centres residencials de menors estrangers no acompanyats
311-00990/12
Anunci: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació que s’apli-
ca a les entitats que gestionen els centres residencials de menors estrangers no 
acompanyats
311-00991/12
Anunci: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units 90

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació de les disposicions del 
Pla estratègic per a la biodiversitat 2011-2010
314-04243/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 91
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament d’un pla espe-
cífic per a la protecció i el bon manteniment dels connectors ecològics
314-04244/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escenaris previstos després de 
la finalització del Pla estratègic per a la biodiversitat 2011-2010
314-04245/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, del GP CatECP 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del viatge del conseller 
de Polítiques Digitals i Administració Pública a les illes Fèroe l’1 de febrer de 2019
314-04246/12
Formulació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de la companyia 
T-Systems en el referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04247/12
Formulació: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos i el 
nombre de visites fetes al Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències 
del CAP Ocata, del Masnou (Maresme)
314-04248/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos i 
el nombre de visites fetes a les unitats de joc patològic de diversos hospitals del 
2015 al 2018
314-04249/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment d’encàrrec al Centre 
d’Estudis d’Opinió de l’enquesta sobre l’opinió política adreçada al conjunt d’Espanya
314-04250/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’enquesta sobre l’opinió política 
adreçada al conjunt d’Espanya encarregada al Centre d’Estudis d’Opinió forma part 
d’un pla anual d’estudis d’opinió dels departaments de la Generalitat
314-04251/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’enquesta sobre l’opinió política 
adreçada al conjunt d’Espanya encarregada al Centre d’Estudis d’Opinió forma part 
d’un pla anual d’estudis d’opinió del mateix ens
314-04252/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del Consell Rector 
del Centre d’Estudis d’Opinió en el procediment d’encàrrec a l’ens de l’enquesta 
sobre l’opinió política adreçada al conjunt d’Espanya
314-04253/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es preveu incloure en futurs plans 
anuals enquestes sobre l’opinió política adreçada al conjunt d’Espanya
314-04254/12
Formulació: Ferran Pedret i Santos, del GP PSC-Units 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció d’un 
telecadira al coll de Pal, a la Molina
314-04255/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en funcionament d’un te-
lecadira al coll de Pal, a la Molina
314-04256/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la plataforma 
Salvem el Coll de Pal
314-04257/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 98
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte ambiental de la construc-
ció d’un telecadira al Coll de Pal, a la Molina
314-04258/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos hídrics que requerirà 
el projecte de telecadira al coll de Pal, a la Molina
314-04259/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes per a ampliar les es-
tacions de muntanya gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat
314-04260/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’ampliació de l’estació d’esquí 
de la Molina és un requisit per a la candidatura Pirineus-Barcelona dels Jocs Olím-
pics d’Hivern
314-04261/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la plataforma 
Salvem l’Estany Llampol
314-04262/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la Institució Al-
tempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura
314-04263/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport científic a la inclusió de 
l’estany Llampol en la Xarxa Natura 2000
314-04264/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a instal·lar una 
granja de porcs prop de l’estany Llampol
314-04265/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc que la construcció d’una 
granja de porcs implica per als valors naturals de la zona de l’estany Llampol
314-04266/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de l’espai d’interès na-
tural de les Basses de l’Albera
314-04267/12
Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de la partida extra-
ordinària per a garantir l’alimentació i les activitats culturals i de lleure de qualitat 
durant l’estiu als infants en situació de pobresa
314-04268/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de la despesa de l’ajut 
extraordinari per a garantir l’alimentació i les activitats culturals i de lleure de qua-
litat durant l’estiu als infants en situació de pobresa
314-04269/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució territorial de l’ajut ex-
traordinari per a garantir l’alimentació i les activitats culturals i de lleure de qualitat 
durant l’estiu als infants en situació de pobresa
314-04270/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució en activitats i actua-
cions de l’ajut extraordinari per a garantir l’alimentació i les activitats culturals i de 
lleure de qualitat durant l’estiu als infants en situació de pobresa
314-04271/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 112
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu policial del 8 de març 
de 2019 amb motiu del Dia de la Dona Treballadora
314-04272/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van registrar incidents el 8 de 
març de 2019 amb motiu del Dia de la Dona Treballadora
314-04273/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu policial del matí del 
8 de març de 2019 amb motiu del Dia de la Dona Treballadora al barri d’Horta, de 
Barcelona
314-04274/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual policies vestits 
de paisà van actuar abans que els agents uniformats el 8 de març de 2019 al barri 
d’Horta, de Barcelona, durant els actes del Dia de la Dona Treballadora
314-04275/12
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un pla estratègic que 
freni la caiguda de la indústria i la pèrdua de llocs de treball
314-04276/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seguretat de la carretera C-63 
entre Vidreres i Lloret de Mar
314-04277/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-se amb les 
entitats veïnals de les urbanitzacions de Vidreres i Lloret de Mar a les quals s’ac-
cedeix per la carretera C-63
314-04278/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir 
la velocitat dels vehicles a les zones de la carretera C-63 amb més accidents
314-04279/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes per a garantir la se-
guretat als accessos de les urbanitzacions de la carretera C-63 a Lloret de Mar
314-04280/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes per a garantir la se-
guretat als accessos de les urbanitzacions de la carretera C-63 a Vidreres
314-04281/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’habilitar carrils d’alen-
timent i acceleració als accessos i sortides de la carretera C-63 a les urbanitzacions 
de Vidreres i Lloret de Mar
314-04282/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’instal·lar mecanismes 
intel·ligents per a regular el trànsit d’entrada i sortida de les urbanitzacions de Vi-
dreres i Lloret de Mar a la carretera C-63
314-04283/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de passos subterranis 
o elevats a les parades de transport públic de la línia que uneix Lloret de Mar i Girona
314-04284/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació dels vorals de la car-
retera C-63 des de Lloret de Mar fins al túnel de Monturiol
314-04285/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 124
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir 
la velocitat dels vehicles a la carretera C-63
314-04286/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació i el sistema pel qual 
s’aplica la retribució complementària definida com a casa habitatge
314-04287/12
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’adhesió de la Genera-
litat a la Carta internacional de dades obertes
314-04288/12
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions perquè la política agrària 
comuna arribi a les persones que obtenen el 25% de les rendes de l’activitat primària
314-04289/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions perquè el gasoil agrari 
tingui un tipus reduït d’impost sobre el valor afegit
314-04290/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals Catalunya 
no ha participat en la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural
314-04291/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a avaluar la super-
població de senglars salvatges
314-04292/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir la super-
població de senglars salvatges
314-04293/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir els danys 
derivats de la superpoblació de senglars salvatges
314-04294/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les zones que considera escassa-
ment poblades i molt escassament poblades
314-04295/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques públiques i les mesu-
res fiscals que pensa implantar arran de l’aprovació del Reglament de disposicions 
comunes europeu
314-04296/12
Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a dinamitzar la 
participació dels actors socials, econòmics i investigadors en l’elaboració i l’execu-
ció de la política comunitària
314-04297/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de desenvolupar un pla 
d’aplicació del Llibre blanc sobre la governança de la Comissió Europea en la lluita 
contra la despoblació rural
314-04298/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la confidencialitat de 
la proposta a l’empresa Nissan
314-04299/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 131
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promeses a l’empresa Nissan 
perquè no pugui donar informació de l’acord entre ambdues parts
314-04300/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com l’acord amb l’em-
presa Nissan beneficiarà els treballadors
314-04301/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que l’empresa Nissan 
no farà cap expedient de regulació d’ocupació els pròxims cinc anys
314-04302/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’acord amb l’empresa 
Nissan
314-04303/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’acord amb l’empresa Nissan 
està relacionat amb una reducció d’impostos
314-04304/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris econòmics de l’increment 
del coeficient d’actualització per al càlcul de la liquidació dels impostos sobre trans-
missions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions
314-04305/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ingressos addicionals 
per l’increment del coeficient d’actualització per al càlcul de la liquidació dels im-
postos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre suc-
cessions i donacions
314-04306/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte en el mercat de l’habitatge 
de l’actualització del coeficient corrector imputable als valors cadastrals per al càlcul 
de la liquidació dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentats i sobre successions i donacions
314-04307/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a aplicar l’actualitza-
ció del coeficient corrector imputable als valors cadastrals per al càlcul de la liqui-
dació dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
i sobre successions i donacions
314-04308/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per al millorament de 
les habilitats cognitives en la llengua materna majoritària
314-04309/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles bilingües a què fa re-
ferència l’informe final del Grup d’Alt Nivell sobre el Multilingüisme
314-04310/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els sistemes educatius de les 
altres comunitats autònomes són un model d’èxit
314-04311/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’informe final del Grup d’Alt Nivell 
sobre el Multilingüisme considera que la gestió del multilingüisme a Espanya és bona
314-04312/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 137
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les audiències 
de TV3 al febrer i al març
322-00082/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 138

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el balanç de 
la Setmana de les Dones als mitjans de la Corporació
322-00083/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 138

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla 
d’igualtat de la Corporació
322-00084/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 139

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de 
cobertura de les campanyes de les pròximes eleccions
322-00085/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 139

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la reiteració d’insults 
a polítics constitucionalistes per part de col·laboradors de mitjans de la Corporació
322-00086/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 140

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament 
de la manifestació independentista del 16 de març de 2019 a Madrid
322-00087/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 140

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament 
de la Setmana Internacional de la Dona als mitjans de la Corporació
322-00088/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 141

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la viabilitat 
econòmica i la situació financera de la Corporació
322-00089/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 141

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’informe del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en 
la televisió i la ràdio
322-00090/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 142

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la finalitat de 
la campanya «Som dones» i el perllongament del seu objectiu
322-00091/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 142

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures 
previstes per a evitar la complicitat en l’estereotipatge de la publicitat de joguines
322-00092/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 143

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la neutralitat i l’estil de la programació de TV3
323-00097/12
Anunci: Andrea Levy Soler, del SP PPC 143
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la paritat en els espais televisius
323-00098/12
Anunci: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 144

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre el balanç de les dades de l’informe de pluralitat del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya
323-00099/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 144

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el pla de cobertura informativa del cicle electoral
323-00100/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 144

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la iniciativa del compte de Twitter Arxiu CR i TV3
323-00101/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 145

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els deus anys del programa Sense ficció i els documentals de qualitat en 
horari de màxima audiència
323-00102/12
Anunci: Josep Riera i Font, del GP JxCat 145

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’exclusió del pluralisme polític de Televisió de Catalunya
323-00103/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 146

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament i la difusió de la informació del judici dels acusats per rebel·lió
323-00104/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 146

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’acusació de masclisme a polítics constitucionalistes difosa en el programa 
«De què es queixen les dones?»
323-00105/12
Anunci: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs 147

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució de les audiències de Catalunya Ràdio
323-00106/12
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP PSC-Units 147

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió so-
bre la pluralitat a TV3 d’acord amb l’informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
323-00107/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 148

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la cobertura de les pròximes campanyes electorals
323-00108/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 148

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la decisió de no emetre les imatges dels atemptats de Nova Zelanda
323-00109/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 149

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la nova aplicació mòbil de TV3
323-00110/12
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP ERC 149
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques d’ocupació pública per al personal amb discapacitat 
intel·lectual en l’àmbit laboral
310-00130/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la creació 
del Consell de la Mancomunitat Cultural
310-00131/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
funcionament del sistema sanitari
310-00132/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les centrals 
nuclears
310-00133/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els atacs 
racistes a centres de protecció de menors
310-00134/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions 
amb relació a l’endometriosi
310-00135/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pacte 
contra la segregació escolar
310-00136/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca 
d’imparcialitat en l’acció del Departament de Justícia
310-00137/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el deure 
de no manipular les eleccions amb símbols partidistes en edificis 
públics
310-00138/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques de seguretat
310-00139/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la presència de llaços grocs i estelades als edificis públics 
i el requeriment de la Junta Electoral Central que insta a retirar-los
317-00074/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la valoració que se li atorga en el baròmetre d’opinió pública 
del Centre d’Estudis d’Opinió i sobre la manca d’actuació del Govern
317-00075/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre la manca de prioritat en el compliment i l’establiment 
de mesures relatives a la conservació del medi ambient i els béns 
naturals i de lluita contra el canvi climàtic
317-00076/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre la democràcia espanyola i sobre la banalització i 
frivolització del feixisme
317-00077/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la inacció del Govern en la lluita contra el canvi climàtic
317-00078/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la valoració que fa de la manifestació del 16 de març a 
Madrid sobre el dret d’autodeterminació
317-00079/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 27, tinguda el 20.03.2019, DSPC-P 44.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic del 
tall de l’autopista AP-7 a l’alçada de l’Ampolla el 8 de desembre del 2018
314-02995/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 
314-02995/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-02996/12 a 314-
02998/12.

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.

Les autopistes AP-7 i AP-2 són de titularitat estatal i per tant no disposem de les 
dades corresponents al cost econòmic del tall de I’AP-7 a l’Ampolla del passat 8 de 
desembre, ni de l’aixecament de les barreres dels peatges de l’Hospitalet de l’lnfant, 
Girona nord i sud, Martorell, la Roca del Vallès i Soses-Alfés.

Pel que fa a les vies de titularitat de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la 
informació facilitada per les respectives societats concessionàries, el cost econòmic 
dels danys produïts com a conseqüència dels fets produïts el passat 9 de desembre 
de 2018, ha estat el següent:

a. Túnels de Vallvidrera. Cost estimat per tots els conceptes de 7.662,64 €, per 
danys en les instal·lacions i maquinària de peatge, no havent cap afectació pel que fa 
al no cobrament dels imports de peatge.

b. Autopista Sant Cugat - Terrassa - Manresa. Cost estimat per tots els conceptes 
de 14.902,53 €, per danys en les instal·lacions i maquinària de peatge, més 26.055,11 €  
pel que fa al no cobrament dels imports de peatge.

Barcelona, 15 de març de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de 
l’aixecament de barreres als peatges de l’autopista AP-7
314-02996/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02995/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de 
l’aixecament de barreres als peatges de l’autopista AP-2
314-02997/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02995/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de 
l’aixecament de barreres als peatges de l’autopista C-16
314-02998/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02995/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge 
del president de la Generalitat a Eslovènia
314-03016/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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: 314-03016/12 a 314-03024/12, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ment annex, la informació facilitada per l’Oficina del President.

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, 13 de març de 2019
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
L’article 8, apartat 1, lletra m, de la Llei 19/2014 estableix que l’Administració 

pública, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació 
relativa a qualsevol matèria d’interès públic, així com les informacions que siguin 
demanades amb més freqüència per via de l’exercici del dret d’accés a la informa-
ció pública.

Des de l’inici de la vigència de la Llei 19/2014, s’ha constatat que una de les in-
formacions reiterades per la via del dret d’accés a la informació pública correspon a 
la informació sobre els viatges a l’estranger que fa el president, els consellers i con-
selleres, i els alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, a partir 
d’allò establert en l’article esmentat anteriorment, s’ha considerat adient fer pública 
la informació relativa als viatges a l’estranger del president de la Generalitat de Ca-
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talunya, dels consellers o conselleres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya.

És per aquest motiu que, en relació amb el detall de la documentació sol·licitada, 
us informo que la informació relativa als viatges del president, dels consellers i dels 
alts càrrecs a l’exterior està disponible en dades obertes al portal de la transparència 
a l’enllaç següent: 

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-
dels-alts-c-rrecs/5kte-hque

El fet de publicar les dades en format obert permet a tothom accedir a les matei-
xes de forma immediata i senzilla des de qualsevol ubicació. Des del Govern apos-
tem per l’obertura màxima de les dades públiques, tal com ho demostra l’impuls que 
s’ha dut a terme en aquest sentit amb l’aprovació de l’Acord de Govern del passat 
20 de desembre pel qual s’aprovava l’estratègia de dades obertes de la Generalitat 
de Catalunya.

Joan Ramon Casals i Mata, director

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del viatge 
del president de la Generalitat a Eslovènia
314-03017/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03016/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els assumptes 
tractats en les reunions tingudes pel president de la Generalitat a 
Eslovènia
314-03018/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03016/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que 
han acompanyat el president de la Generalitat a Eslovènia
314-03019/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03016/12.

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs/5kte-hque
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs/5kte-hque
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els periodistes que 
han acompanyat el president de la Generalitat a Eslovènia
314-03020/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03016/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte 
de desplaçament del viatge del president de la Generalitat i dels seus 
acompanyants a Eslovènia
314-03021/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03016/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte 
de pernoctació del viatge del president de la Generalitat i dels seus 
acompanyants a Eslovènia
314-03022/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03016/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte 
de manutenció del viatge del president de la Generalitat i dels seus 
acompanyants a Eslovènia
314-03023/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03016/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost en concepte 
de transport per als desplaçaments durant la visita del viatge del 
president de la Generalitat i dels seus acompanyants a Eslovènia
314-03024/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03016/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del 
president de la Generalitat del 5 de desembre de 2018
314-03025/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 escrita, amb número de tramita-
ció: 314-03025/12, us trameto, en annex, la informació facilitada per l’Oficina del 
President.

Barcelona, 12 de març de 2019
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
Tal com es pot consultar a l’agenda de Govern disponible en l’enllaç: 
https://govern.cat/salapremsa/agenda-govern/262054/inauguracio-jornada-pre-

sentacio-informe-biocat
el passat 5 de desembre el Molt Honorable President va inaugurar la jornada de 

presentació de l’informe Biocat, a l’Auditori Axa de Barcelona.
A la tarda el Molt Honorable President va iniciar el viatge oficial a Eslovènia, 

que va tenir lloc els dies 6 i 7 de desembre, l’agenda del qual incloïa una reunió amb 
l’expresident d’Eslovènia a les 9h. del mateix dia 6.

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-
dels-alts-c-rrecs/5kte-hque/data

Joan Ramon Casals i Mata, director

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del 
president de la Generalitat del 8 de desembre de 2018
314-03026/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32875 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 

https://govern.cat/salapremsa/agenda-govern/262054/inauguracio-jornada-presentacio-informe-biocat
https://govern.cat/salapremsa/agenda-govern/262054/inauguracio-jornada-presentacio-informe-biocat
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs/5kte-hque/data
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs/5kte-hque/data
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tramitació: 314-03026/12 i 314-03027/12, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ment annex, la informació facilitada per l’Oficina del President.

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, propor-
cionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i 
anàlisi.

Barcelona, 12 de març de 2019
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
Contràriament al que s’afirma en l’enunciat de la pregunta, l’agenda del Molt 

Honorable President del passat dissabte, 8 de desembre està disponible a l’enllaç: 
https://govern.cat/salapremsa/api/v1/butlletins/agenda-president?date=07/12/2018
Pel que fa als costos d’aquest viatge, no va suposar-ne cap d’addicional, tota ve-

gada que aquest va coincidir amb una escala a Brussel·les del vol de tornada d’Eslo-
vènia que el Molt Honorable President va realitzar els dies previs.

Joan Ramon Casals i Mata, director

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la Generalitat ha 
sufragat el viatge del president a Brussel·les del 8 de desembre de 2018
314-03027/12

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32875 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03026/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades 
per a garantir el millorament de les condicions laborals dels treballadors 
dels serveis de terra de l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-03028/12

Proponent: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03028/12.

Des de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat del Treball del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’ha ajudat en la resolució dels 
conflictes que han donat lloc a sengles convocatòries de vaga. Així, l’any 2018, 
van convocar vaga les empreses Swissport Handling, SA, Iberia Laesa, SU i Adel-
te Transporte y Servicios EFS, SLU, i el 2017, a ICTS General Services, SL i 
Adelte Transporte Y Servicios EFS, SLU, i en totes elles s’ha convocat mediació 

https://govern.cat/salapremsa/api/v1/butlletins/agenda-president?date=07/12/2018
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per part del Departament de Treball per tal d’intentar resoldre el conflicte, que fi-
nalment comporta la millora de les condicions laborals dels treballadors.

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 el compliment de 
la Moció 31/XII, sobre la funció pública, pel que fa a l’accés dels 
ambientòlegs a l’Administració de la Generalitat
314-03030/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03030/12 us in-
formo del següent:

L’article 75 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que la creació 
de cossos, escales o qualsevol altra agrupació de funcionaris es farà necessàriament 
mitjançant norma amb rang de llei. En conseqüència cal entendre que també seria 
necessària una disposició d’aquest rang per a la creació del cos o escala d’ambien-
tòlegs.

Igualment, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic conté diverses disposicions que 
incideixen en gran mesura en l’estructuració del treball públic, fet que obliga a rea-
litzar una reforma en profunditat de l’actual ordenació i classificació dels funcio-
naris de la Generalitat. En aquest sentit, l’eventual creació d’un nou cos, escala o 
especialitat haurà de produir-se, si fos el cas, en el moment de procedir al desen-
volupament legislatiu de l’ordenació de cossos, escales i especialitats de la nostra 
administració.

Malgrat tot i atesa la impossibilitat de materialitzar la creació d’una especialitat 
d’ambientòlegs d’una manera immediata, des de la Direcció General de Funció Públi-
ca s’estan mantenint els contactes oportuns amb el departament competent en matèria 
de medi ambient per tal que estudiï la viabilitat d’establir una opció en medi ambient 
en el cos superior d’administració (que s’afegiria a les actuals opcions general, jurí-
dica, econòmica i prevenció), i un cop detallades les places en la relació de llocs de 
treball (RLT), incloure-les en una oferta d’ocupació pública, als efectes de poder-les 
proveir amb personal funcionari de carrera.

En aquest sentit, amb caràcter previ al possible establiment d’aquesta opció, el 
departament competent en matèria de medi ambient està analitzant aspectes relatius 
a l’anàlisi de les funcions i tasques que haurien de desenvolupar els futurs funciona-
ris d’aquesta opció, les titulacions universitàries d’accés, i la concreció d’un temari 
propi, per tal que posteriorment la Direcció General de Funció Pública pugui vali-
dar la viabilitat del mateix per tal de dur a terme el procés de selecció corresponent.

Barcelona, 13 de març de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions 
previstes per a la insuficiència en la prestació del servei de 
patrullatge preventiu i ordinari dels Mossos d’Esquadra a Canovelles 
(Vallès Oriental)
314-03040/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03040/12, us 
informo del següent:

El mercat setmanal dels diumenges a Canovelles no té una problemàtica concre-
ta de seguretat ciutadana. Durant tot l’any 2018 es van produir 48 furts i 3 robatoris 
violents, xifra que significa 1 fet delictiu per setmana.

La problemàtica principal del mercat sempre ha estat la venda ambulant dels 
«top manta». Durant el 2018 es va fer un macrodispositiu que es va mantenir durant 
4 setmanes consecutives, dirigit per la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra (PG-ME) amb la col·laboració de la Policia Local de Canovelles, per erradicar 
els efectes de la venda ambulant. A partir d’aquí, la Policia Local va fer el manteni-
ment del servei, ja que són els competents en la venda ambulant, amb el compromís 
de col·laborar en el moment que es tornés a incrementar aquest tipus de venda i do-
nant-los suport en tots els incidents puntuals.

Durant les festes nadalenques i fins ara la Policia Local de Canovelles ha tornat 
a fer operatius per minimitzar aquesta problemàtica, amb 12-14 efectius cada diu-
menge i amb la col·laboració d’una patrulla de proximitat de la PG-ME, passant pel 
mercat tots els diumenges i anant als incidents puntuals.

Així, doncs, el mercat de Canovelles es cobreix tots els diumenges i es dóna su-
port al dispositiu específic de venda ambulant de la Policia Local de Canovelles, 
atès que no hi ha altres tipus de problemàtiques delinqüencials.

Barcelona, 7 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar el nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra adscrits 
a la comissaria de Granollers (Vallès Oriental)
314-03041/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03041/12 i 314-
03042/12, 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, 
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proporcionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne la seva comprensió i 
anàlisi.

El Govern garanteix la seguretat als municipis que integren l’ABP Granollers, 
així com al conjunt del territori català, utilitzant tots els recursos de què disposa de 
manera eficaç i eficient.

La determinació del nombre d’efectius necessaris es fa mitjançant estudis previs, 
considerant criteris objectius, com per exemple les característiques físiques del ter-
ritori o els tipus d’il·lícits penals que es repeteixen amb major freqüència, de manera 
que es dóna resposta a totes les necessitats de seguretat que cada territori genera.

Tot i aquesta distribució prèvia, els sistemes de planificació incorporen mecanis-
mes de flexibilització que adapten la planificació ordinària a les variacions normals 
del conjunt d’incidències i problemàtiques, alhora que es coordinen amb l’aplicació 
de mesures i dispositius especials, com per exemple els programes operatius espe-
cífics, que reforcen el servei policial en determinades èpoques de l’any i/o en deter-
minats àmbits específics.

Els efectius que hi ha assignats actualment, conjuntament amb les plantilles de po-
licies locals d’aquesta ABP, permeten oferir a la ciutadania un servei policial de qua-
litat que garanteix totes les obligacions i funcions assignades per llei a la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME). D’altra banda, hi ha serveis regionals que, 
en cas de necessitat, són redirigits als municipis que ho requereixen.

El Pla Director de Desplegament (PDD) establia, l’any 1997, les bases d’un nou 
model de servei policial i definia els principis organitzatius de la PG-ME, a la vega-
da que recollia la planificació de la implantació de dependències policials, atenent 
criteris de demanda global i demandes locals específiques.

El PDD i les seves versions posteriors van determinar la distribució territorial 
dels recursos de la PG-ME i va determinar les bases i indicadors que s’haurien de 
tenir en consideració per la ubicació d’una comissaria.

Aquest pla recollia, a l’apartat IV, el model d’implantació de la PG-ME i esta-
blia els principis rectors que han permès el desenvolupament de l’actual estructura 
territorial i funcional de la PG-ME. Les anàlisis realitzades no aporten dades que 
indiquin que la realitat demogràfica, d’infraestructures ni delictiva hagi variat sufi-
cientment com perquè les decisions que es van prendre en aquell moment hagueren 
de ser diferents en cas d’haver-se de prendre avui dia.

L’Àrea Bàsica Policial (ABP) és la demarcació territorial mínima definida d’acord 
amb uns criteris operatius policials de caire geogràfic, administratiu i demogràfic i 
des de la qual es presten els serveis policials bàsics. L’ABP ha estat dissenyada per 
fer possible la imbricació dels serveis policials de manera natural i harmònica en el 
medi en què s’han de portar a terme i, al mateix temps, per garantir un servei àgil, 
eficaç i modern.

La seu operativa de l’ABP se situa en una comissaria principal (generalment a la 
localitat que és capçalera del partit judicial de la zona), la qual assegura la prestació 
dels serveis bàsics d’investigació i seguretat ciutadana. L’ABP, a més de la seu prin-
cipal, pot tenir, segons les característiques del territori, una o diverses subcomissa-
ries, amb recursos operatius propis de seguretat ciutadana, permanents o estacio-
nals, i en tot cas presten servei d’oficina d’atenció al ciutadà. L’ABP Granollers està 
formada per dues comissaries més de districte: Sant Celoni i Caldes de Montbui.

La ubicació actual de les comissaries d’aquesta ABP permet oferir a la ciutada-
nia un servei policial de qualitat, garantint les obligacions i funcions assignades per 
llei a la PG-ME.

Barcelona, 7 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir 
noves comissaries a l’àrea bàsica policial de Granollers
314-03042/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03041/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Badalona el 2016
314-03079/12

Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03079/12, 314-
03080/12, 314-03081/12, 314-03082/12, 314-03083/12 i 314-03084/12, us informo 
del següent:

El nombre de delictes comesos a la ciutat de Badalona en el període 2016-2018 
van ser els següents:

– Any 2016: 12.423 delictes.
– Any 2017: 13.202 delictes.
– Any 2018: 14.091 delictes.
El detall de les tipologies delictives s’especifica en document annex.
La reestructuració normativa de l’any 2015 va afectar, entre altres qüestions, la 

consideració de les faltes que, a partir de llavors, es van conceptualitzar segons tres 
tipologies diferents: algunes van passar a ser delictes lleus, altres es van mantenir 
com a infraccions administratives i un tercer grup van ser conductes que van quedar 
fora de l’àmbit penal.

Barcelona, 7 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

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 
delictes comesos a Badalona el 2017
314-03080/12

Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03079/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
delictes comesos a Badalona el 2018
314-03081/12

Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03079/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Badalona el 2016
314-03082/12

Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03079/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Badalona el 2017
314-03083/12

Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03079/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes 
comeses a Badalona el 2018
314-03084/12

Proponent: Xavier García Albiol, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03079/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies per coaccions i amenaces contra el Clan dels Pistolers 
presentades per Eduard Colmena Cebrià
314-03107/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03107/12, 314-
03108/12, 314-03109/12, 314-03110/12, 314-03111/12 i 314-03112/12, 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.

La informació sol·licitada està relacionada amb una investigació en curs, per ho-
micidi, sota la direcció del Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona, sobre la qual 
s’ha decretat el secret de les actuacions.

Atenent a l’estat de la investigació i del procediment judicial, qualsevol infor-
mació relacionada amb els fets investigats ha de ser sol·licitada a l’autoritat judicial 
competent.

Barcelona, 7 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accions 
policials contra el Clan dels Pistolers en què ha participat alguna 
unitat especialitzada aliena a l’àrea bàsica policial de Sant Andreu
314-03108/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03107/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accions 
policials dels Mossos d’Esquadra contra l’activitat presumptament 
delictiva del Clan dels Pistolers
314-03109/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03107/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies contra el Clan dels Pistolers presentades a l’àrea bàsica 
policial de Sant Andreu
314-03110/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03107/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies contra el Clan dels Pistolers presentades per tràfic 
d’estupefaents i altres motius a l’àrea bàsica policial de Sant Andreu
314-03111/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03107/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies contra el Clan dels Pistolers presentades a l’àrea bàsica 
policial de Sant Andreu per Eduard Colmena Cebrià
314-03112/12

Proponent: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03107/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies per infraccions de l’Ordenança de mesures per a fomentar 
i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic imposades pels 
mossos d’esquadra a Barcelona el 2018
314-03361/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33293 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03361/12, us in-
formo del següent:

El nombre de denúncies interposades per la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra durant el 2018 per infraccions de l’Ordenança de mesures per fomentar 
i garantir la convivència ciutadana va ser el següent:

Gener 10

Febrer 10

Març 6

Abril 17

Maig 16

Juny 13

Juliol 11

Agost 11

Setembre 7

Octubre 6

Novembre 12

Desembre 7

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
extraordinàries fetes pels mossos d’esquadra a Barcelona el 2018
314-03362/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03362/12, us 
informo del següent:

El nombre d’hores extraordinàries realitzades a Barcelona pel cos de Mossos 
d’Esquadra durant l’any 2018 va ser de 130.616 hores; el seu cost va ser de 2.275.399 
euros.

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’absentisme 
laboral a la Sala de Coordinació de la Guàrdia Urbana i els Mossos 
d’Esquadra el 2018
314-03363/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03363/12, us 
informo del següent:

L’absentisme laboral dels Mossos d’Esquadra adscrits a la Sala de Coordinació 
de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra va ser del 7% l’any 2018.

L’absentisme laboral del cos de Mossos d’Esquadra durant l’any 2018 va ser del 
9,07%.

Per últim, l’absentisme laboral del cos de Mossos d’Esquadra a la Regió Policial 
Metropolitana Barcelona va ser del 9,7% l’any 2018.

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents 
laborals en el Cos de Mossos d’Esquadra el 2018
314-03364/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03364/12, us 
informo del següent:

El nombre d’accidents laborals del cos de Mossos d’Esquadra que van generar 
una baixa laboral durant l’any 2018 va ser de 2.055.

A la Regió Policial Metropolitana Barcelona, el nombre d’accidents laborals del 
cos de Mossos d’Esquadra que van generar una baixa laboral durant l’any 2018 va 
ser de 418.

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’infraccions penals, delictes i faltes a Barcelona el 2018
314-03366/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33297 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03366/12, us 
informo del següent:

El nombre d’infraccions penals que van tenir lloc a la ciutat de Barcelona durant 
l’any 2018 va ser el següent:

Eixample 56.711 fets

Ciutat Vella 54.401 fets

Sant Martí 26.145 fets

Sants-Montjuïc 24.460 fets

Sant Andreu 11.730 fets

Sarrià - Sant Gervasi 10.498 fets

Nou Barris 9.200 fets

Horta-Guinardó 9.063 fets

Gràcia 10.454 fets

Les Corts 7.922 fets

Sense districte informat 2.116 fets

El nombre de delictes contra el patrimoni produïts a la ciutat de Barcelona durant 
l’any 2018 va ser de 205.231 delictes.

Pel que fa al nombre de faltes contra el patrimoni produïdes a la ciutat de Bar-
celona durant l’any 2018, la Llei Orgànica 1/2015, de 31 de març, va modificar la 
LO 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Una de les modificacions va ser 
eliminar les faltes penals, que van anomenar-se delictes lleus. Segons aquesta nova 
nomenclatura, es van produir 105.926 delictes lleus contra el patrimoni a Barcelona 
durant el 2018.

Quant al nombre de delictes i de faltes de furt que es van produir a la ciutat de 
Barcelona durant l’any 2018, va ser de 48.659 delictes de furt i 82.520 delictes lleus 
de furt.

Finalment, el nombre de delictes relacionats amb el trànsit que van tenir lloc a la 
ciutat de Barcelona durant l’any 2018 va ser de 3.179 fets.

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el balanç resultant 
de la limitació de la velocitat a 80 km/h a Barcelona i sobre les 
sancions fermes imposades el 2018
314-03375/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03375/12, us in-
formo del següent:

Amb relació al balanç esmentat a la pregunta, l’any 2018 hi va haver una dismi-
nució d’un 53,8% d’accidents mortals i d’un 34,7% d’accidents amb morts o ferits 
greus respecte al període 2012-2017.

Pel que fa al nombre de sancions fermes per infraccions comeses l’any 2018 a la 
zona 1 l’any 2018, va ser de 93.906 sancions. L’import nominal d’aquestes sancions 
és de 10.729.100 €.

Quant al nombre de sancions fermes per infraccions comeses l’any 2018 al muni-
cipi de Barcelona, va ser de 322. L’import nominal d’aquestes sancions és de 52.900 €.

Finalment, pel que fa als accessos al terme municipal de Barcelona, el nombre 
de sancions fermes i l’import nominal corresponent l’any 2018 va ser el següent: 

Via Sancions fermes Import nominal expedient

C-16 269 42.300 €

C-58 38 7.500 €

C-17 4 800 €

B-20 3 700 €

C-32 3 600 €

B-10 1 200 €

B-23 1 100 €

BV-1462 1 200 €

C-31 1 200 €

A-2 1 300 €

Total 322 52.900 €

Data d’actualització de les dades: 01/02/2019.

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sancions fermes imposades per excés de velocitat a les rondes de 
Barcelona el 2018
314-03379/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03379/12, us in-
formo del següent:

El nombre de sancions fermes durant el 2018 per infraccions d’excés de velocitat 
a les Rondes, només del municipi de Barcelona, va ser el següent: 

Via
Sancions fermes velocitat 

Municipi Barcelona

B-10 1

B-20 3

Total 4

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
resolució pels Mossos d’Esquadra dels delictes produïts a Barcelona 
el primer semestre del 2018
314-03386/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03386/12, us 
informo del següent:

El percentatge de resolució de delictes a la ciutat de Barcelona l’any 2018 és del 
21,75%. En document adjunt es desglossa el percentatge de resolució per tipologies 
delictives.

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

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

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
detinguts a Barcelona per delictes, faltes i requeriments judicials el 
primer semestre del 2018
314-03387/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03387/12, us in-
formo del següent:

El nombre de detencions efectuades a la ciutat de Barcelona l’any 2018 va ser 
14.508. Es relaciona, en document annex, el nombre de detencions per districte, des-
glossat per delictes i per requeriments judicials (taula 1).

Durant l’any 2018 es van fer 26 detencions per delictes contra la seguretat viària 
a la ciutat de Barcelona.

Quant a les detencions per delictes contra el patrimoni a la ciutat de Barcelona 
durant l’any 2018, el nombre va ser de 7.474.

De les 14.508 detencions que es van fer a Barcelona l’any 2018, 3.607 van ser de 
persones de nacionalitat espanyola i 10.901 van ser persones d’una altra nacionalitat. 
Es relacionen, en document annex, les detencions per nacionalitats (taula 2).

Del total de les detencions que es van fer a la ciutat de Barcelona l’any 2018, 
992 corresponen a persones menors d’edat.

Per últim, de les detencions de menors que es van fer a la ciutat de Barcelona 
l’any 2018, 711 eren estrangers.

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

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 
denúncies presentades als Mossos d’Esquadra a Barcelona el 2018
314-03388/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03388/12, us 
informo del següent:

Durant l’any 2018 es van presentar i es van cursar un total de 190.816 denúncies 
al cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona. S’especifica, en document an-
nex, el detall per conceptes.

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació legal dels 
estrangers detinguts pels Mossos d’Esquadra a Barcelona el 2018
314-03389/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03389/12, us 
informo del següent:

Correspon al Cos Nacional de Policia informar sobre la situació d’estada i residèn-
cia dels estrangers en territori nacional, d’acord amb el que preveu l’article 12.1 A) 
apartat c de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies per robatoris al Metro de Barcelona, als Ferrocarrils de la 
Generalitat i als tramvies metropolitans el primer semestre del 2018
314-03390/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03390/12, us 
informo del següent:

El nombre de fets coneguts per robatoris al Metro de Barcelona durant l’any 2018 
va ser de 614.

El nombre de fets coneguts per robatoris als Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya durant l’any 2018 va ser de 86.

Finalment, el nombre de fets coneguts per robatoris al Tramvia durant l’any 2018 
va ser de 22.

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les operacions 
conjuntes dels cossos policials de Barcelona el 2018
314-03391/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03391/12, us in-
formo del següent:

Durant l’any 2018, en l’àmbit d’investigació, la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra ha dut a terme 4 dispositius en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de 
Barcelona i ha constituït 5 equips conjunts amb el Cos Nacional de Policia.

A la Regió Policial Metropolitana Barcelona, des de l’àmbit dels dispositius de 
seguretat ciutadana, es van fer 794 serveis conjunts amb la Guàrdia Urbana de Bar-
celona, relacionats amb:

− dispositius per districtes, en què participen en patrullatge i/o control de segu-
retat ciutadana

− dispositius en festes majors de barris o de districtes
− dispositius relacionats amb la venda ambulant a la via pública
− mobilitzacions amb afectacions al trànsit i l’ordre públic
− dispositius de seguretat i protecció en esdeveniments esportius (Camp Nou, 

curses populars, Estadi, Palau Sant Jordi...), espectacles, congressos i concerts (Pa-
lau Sant Jordi, Fòrum, front marítim, Fira Barcelona...)

− dispositius en actes i festes (Cavalcada de Reis, Carnestoltes, festa de Sant Jor-
di, revetlla de Sant Joan, Festes de Gràcia, Festes de Sants, 11 de Setembre, Festes 
de la Mercè, Cap d’Any...).

També s’han fet diferents serveis conjunts de seguretat ciutadana i ordre públic 
amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat. Han estat relacionats amb actes com-
memoratius i festius, com el Dia de la Policia o per les visites oficials a Barcelona 
del rei d’Espanya, del president del Govern de l’Estat, d’algun dels seus ministres o 
d’altres representants estatals i de membres d’altres governs o estats.

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius 
dels Mossos d’Esquadra a Barcelona en data del 31 de desembre de 
2018 i la previsió per als pròxims anys
314-03392/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03392/12, us 
informo del següent:

El nombre d’efectius a la Regió Policial Metropolitana Barcelona són els se-
güents: 
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Àrea Nombre %

ABP Les Corts 118 4,1%

ABP Eixample 248 8,6%

ABP Gràcia 107 3,7%

ABP Horta-Guinardó 109 3,8%

ABP Nou Barris 107 3,7%

ABP Sant Andreu 108 3,7%

ABP Sant Martí 179 6,2%

ABP Sants-Montjuïc 163 5,6%

ABP Ciutat Vella 254 8,8%

ABP Sarrià-Sant Gervasi 106 3,7%

Serveis regionals, Àrees, Sala i altres unitats 1.389 48,09%

Total 2.888 100,00%

Pel que fa a la previsió de nous efectius, el mes de juny de 2019 iniciaran el pe-
ríode de pràctiques en els llocs de treball de la categoria de mosso/a que s’ofereixin 
en tot el territori català els agents que superin el curs bàsic de policia que actualment 
s’està impartint a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Paral·lelament, s’està duent a terme el procés de selecció de set-centes cinquanta 
places d’accés a l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra, d’acord amb les bases 
publicades en el DOGC de 8 de gener de 2019.

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis 
d’execució de les obres de les comissaries dels Mossos d’Esquadra 
dels districtes de Sarrià - Sant Gervasi i de Sant Martí, de Barcelona
314-03394/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03394/12, us 
informo del següent:

La Comissaria dels Mossos d’Esquadra al districte de Sarrià - Sant Gervasi, a la 
ciutat de Barcelona, està actualment en fase de construcció i, segons previsions, està 
programat que les obres finalitzin entre finals de setembre i primers d’octubre d’a-
quest any 2019. En complir-se aquest termini, la posada en funcionament serà en els 
mesos següents, probablement en el darrer trimestre de l’any o a primers de 2020.

L’actuació per a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra al districte de Sant Martí, 
a la ciutat de Barcelona, està condicionada a l’aprovació per part del Govern de la 
regularització i ampliació del Pla Econòmic Financer (PEF) de l’entitat Infraestruc-
tures.cat, en relació a les obres i actuacions que aquesta executa per al Departament 
d’Interior. A partir del moment en què es produeixi la licitació i l’adjudicació de les 
obres, el termini estimat d’execució és de 24 mesos.

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies 
presentades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Esquadra 
de la plaça de Catalunya de Barcelona el 2018
314-03395/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03395/12, us in-
formo del següent:

L’any 2018 no es van presentar denúncies a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del cos 
de Mossos d’Esquadra de Plaça de Catalunya. Aquesta oficina va ser tancada el 6 de 
novembre de 2017 per realitzar treballs de manteniment i obres de millora.

L’evolució de les denúncies interposades en aquestes dependències entre els anys 
2011 i 2017 és la següent: 

Any Denúncies

2011 23.355

2012 21.080

2013 20.507

2014 23.439

2015 24.869

2016 24.788

2017 19.191

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del viatge 
del conseller i del secretari general d’Interior a Waterloo (Bèlgica) el 
17 de desembre de 2018
314-03459/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03459/12, 314-
03460/12, 314-03461/12, 314-03462/12, 314-03463/12, 314-03464/12, 314-03465/12 
i 314-03466/12, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva compren-
sió i anàlisi.
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El viatge a què fan referència les preguntes va ser de caràcter privat i, per tant, 
les despeses que se’n van derivar van ser sufragades personalment per cadascun dels 
assistents.

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els assumptes tractats 
en la reunió mantinguda a Waterloo (Bèlgica) el 17 de desembre de 
2018 entre el conseller i el secretari general d’Interior i l’expresident de 
la Generalitat Carles Puigdemont
314-03460/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03459/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acompanyants 
del conseller i del secretari general d’Interior durant el viatge a 
Waterloo (Bèlgica) el 17 de desembre de 2018
314-03461/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03459/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de 
periodistes entre els acompanyants del conseller i del secretari 
general d’Interior duran el viatge a Waterloo (Bèlgica) el 17 de 
desembre de 2018
314-03462/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03459/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
conseller i del secretari general d’Interior a Waterloo (Bèlgica) el 17 de 
desembre de 2018 en concepte de desplaçaments
314-03463/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03459/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
conseller i del secretari general d’Interior a Waterloo (Bèlgica) el 17 de 
desembre de 2018 en concepte de pernoctació
314-03464/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03459/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge del 
conseller i del secretari general d’Interior a Waterloo (Bèlgica) el 17 de 
desembre de 2018 en concepte de manutenció
314-03465/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03459/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del viatge 
del conseller i del secretari general d’Interior a Waterloo (Bèlgica) 
el 17 de desembre de 2018 en concepte de transport per als 
desplaçaments durant la visita
314-03466/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03459/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a política d’atenció social el 2017 i el 2018
314-03489/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03489/12 juntament a la 314-03598/12, 314-03610/12, 314-03721/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Les aportacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en contrac-
te programa 2017 i 2018 per a l’Ajuntament de Barcelona, pel que fa a les polítiques 
adreçades en polítiques socials, famílies, gent gran i persones en extrema pobresa 
detallades per actuació són les següents:

Any 2017

Programa Fitxa
Aportació  

DTSF 2017
Total_executat 

a 31/12/2017

152 Fitxa 01 - Ajuts d’urgències socials 1.030.922,00 € 1.030.922,00 € 

204 Fitxa 01 - Ajuts d’urgències socials - 
Pobresa energètica 1.030.922,00 € 979.375,90 € 

147 Fitxa 01 - Professionals equips bàsics 
(TS i ES) 10.910.171,57 € 10.795.072,63 € 

198 Fitxa 01 - Projecte Específic* 1.001.852,58 € 1.001.852,58 € 

150 Fitxa 01 - Referent comunitari 171.500,80 € 154.350,72 € 

151 Fitxa 01 - SAD Social 12.296.727,30 € 12.296.727,30 € 

999 Fitxa 01 - SAD dependència 25.500.000,00 € 24.202.570,96 € 

116 Fitxa 02.1 - SIS Servei d’atenció diürna 182.950,00 € 182.950,00 € 

101 Fitxa 02.2 - SIS Serveis socioeducatius 
davant de situacions de risc 29.000,00 € 29.000,00 € 

168 Fitxa 08 - Programa d’inclusió socials 80.697,52 € 80.697,52 € 

115 Fitxa 19.1 - Serveis d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència - EAIA 4.017.107,00 € 4.017.107,00 € 

102 Fitxa 19.2 - Serveis d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència - SIFE 39.336,00 € 35.402,40 € 

199 Fitxa 35 - Actuacions en matèria 
d’accessibilitat 74.493,50 € 74.493,50 € 

56.365.680,27 € 54.880.522,51 €

Aportació  
DTSF 2017

Total_executat 
a 31/12/2017

  Polítiques atenció social 15.430.762,89 € 15.294.580,27 € 

Famílies (fitxes 02 i 19) 4.268.393,00 € 4.264.459,40 € 

  Pobresa 3.063.696,58 € 3.012.150,48 € 

  Gent gran 37.871.220,80 € 36.573.791,76 € 
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Any 2018

Programa Fitxa
Aportació  

DTSF 2018
Total_executat 

a 31/12/2018

152 Fitxa 01 - Ajuts d’urgències socials 1.030.922,00 € 927.829,80 € 

204 Fitxa 01 - Ajuts d’urgències socials - 
Pobresa energètica 1.804.113,50 € 1.713.907,83 € 

147 Fitxa 01 - Professionals equips bàsics 
(TS i ES i Adm) 12.040.603,28 € 10.836.542,95 € 

198 Fitxa 01 - Projecte Específic* 1.021.852,58 € 970.759,95 € 

150 Fitxa 01 - Referent comunitari 171.500,80 € 154.350,72 € 

151 Fitxa 01 - SAD Social 12.296.727,30 € 11.067.054,57 € 

999 Fitxa 01 - SAD dependència 31.000.000,00 € 25.053.226,52 € 

116 Fitxa 02.1 - SIS Servei d’atenció 
diürna 182.950,00 € 164.655,00 € 

101 Fitxa 02.2 - SIS Serveis 
socioeducatius davant de situacions 
de risc 29.000,00 € 26.100,00 € 

168 Fitxa 08 - Programa d’inclusió socials 80.697,52 € 76.662,64 € 

115 Fitxa 19.1 - Serveis d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència - EAIA 4.137.235,00 € 3.723.511,50 € 

102 Fitxa 19.2 - Serveis d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència - SIFE 196.684,00 € 177.015,60 € 

199 Fitxa 35 - Actuacions en matèria 
d’accessibilitat 95.088,00 € 90.333,60 € 

64.087.373,98 € 54.981.950,68 €

Aportació  
DTSF 2018

Total_executat 
a 31/12/2018

Polítiques atenció social 16.838.670,60 € 15.158.838,41 € 

Famílies (fitxes 02 i 19) 12.680.178,10 €  

  Pobresa 3.856.888,08 € 3.612.497,58 € 

  Gent gran 43.391.815,30 € 36.210.614,69 € 

Nota: cal tenir en compte que l’exercici 2018 no està liquidat perquè s’estan presentant les justificacions.

* Està composat per 3 projectes: 

– Projectes d’atenció per a persones vulnerables de l’aeroport

– Persones sense llar

– Servei municipal d’assistent personal per a persones amb discapacitat

Barcelona, 1 de març 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 el compliment de 
l’acord sobre equiparació retributiva del personal funcionari del 
Cos de Mossos d’Esquadra que van signar el 13 de febrer de 2008 
el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
Ciutadana i els sindicats representatius
314-03532/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03532/12, 314-
03533/12, 314-03534/12, 314-03535/12, 314-03536/12, 314-03537/12, 314-03538/12, 
314-03539/12, 314-03540/12, 314-03541/12, 314-03542/12 i 314-03543/12, us infor-
mo del següent:

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

Amb relació al grau de compliment de l’Acord sobre equiparació retributiva de 
personal funcionari del Cos de Mossos d’Esquadra del 13 de febrer de 2008, s’ha 
pogut implementar l’increment general del complement específic anual per als trams 
corresponents als exercicis 2008, 2009 i 2010. Resta pendent el tram corresponent 
a 2011, l’import del qual s’ha incorporat a l’avantprojecte de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya.

En el text de l’acord no es preveu l’obligació de fer un balanç de la seva aplicació. 
No obstant, des de la Subdirecció General de Recursos Humans s’efectua el segui-
ment habitual de les mesures acordades.

Quant a l’aplicació del darrer tram corresponent a l’any 2011, no es va poder fer 
efectiva, en aplicació de l’article 22 (punts 2 i 9) de la Llei 39/2010, de 22 de desem-
bre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011.

Es va complir amb les previsions d’augment del complement específic anual pre-
sent a l’Acord, amb l’excepció del tram d’increment previst per a l’any 2011 esmentat 
anteriorment.

Igualment, es va implementar l’increment lineal als facultatius i tècnics membres 
del Cos de Mossos d’Esquadra adscrits a llocs de treball de suport policial directe a 
la Subdirecció Operativa de la Policia. S’ha fet en els mateixos termes que al perso-
nal de les escales bàsica, intermèdia, executiva i superior (article 1 de l’Acord sobre 
l’increment general).

Pel que fa a la previsió que l’Acord feia de la compensació per la penositat del 
treball diari en torns d’horari nocturn del complement de nocturnitat, també es va 
complir El darrer increment es va aplicar al novembre de 2017.

Es van establir correctament els mecanismes de control horari adients per tal de 
quantificar correctament el nombre de jornades nocturnes efectivament treballades. 
Les jornades efectivament treballades en torn nocturn s’incorporen al programa de 
gestió horària, com es realitza amb tot el treball realitzat, de tal manera que es ge-
nera l’import exacte corresponent al complement de nocturnitat, en els termes esta-
blerts a l’Acord.

També es va produir la negociació d’un model de prestació horària més estable 
per tal de projectar anualment la previsió de prestació horària de cada membre del 
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cos. L’Acord de 29 de gener de 2015, sobre condicions de prestació de serveis del 
personal funcionari del Cos de Mossos d’Esquadra és fruit d’aquesta negociació.

Respecte a la negociació de la regulació i de les mesures compensatòries de la 
situació de disponibilitat i localització dels funcionaris policials que haguessin d’es-
tar en aquesta posició, el 8 de gener de 2000 es va signar el Pacte sobre la regulació 
i la compensació de les guàrdies no presencials en el Cos de Mossos d’Esquadra.

També es va realitzar l’estudi de càrregues de treball i responsabilitats dels llocs 
de comandament a ocupar pel personal de les escales intermèdies, executiva i su-
perior, amb la finalitat d’aconseguir una distribució més adequada dels diferents 
nivells retributius.

En referència a si el Govern té previst aplicar l’últim tram de l’increment salarial 
previst a l’acord de l’any 2011, s’ha incorporat la dotació necessària per fer-lo efectiu 
en l’avantprojecte de pressupostos per al 2019.

Finalment, respecte a si el Govern té previst estudiar un nou seguit de mesures 
per tal d’equiparar les condicions econòmiques dels col·lectius especials de la Ge-
neralitat de Catalunya, qualsevol avanç en aquesta matèria resta condicionat a les 
necessàries previsions pressupostàries i l’aprovació d’uns pressupostos per al 2019.

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’any 2012 es va 
fer un balanç de l’aplicació de l’acord sobre equiparació retributiva 
del personal funcionari del Cos de Mossos d’Esquadra que van 
signar el 13 de febrer de 2008 el Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació Ciutadana i els sindicats representatius
314-03533/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03532/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’any 2011 es va 
produir un augment progressiu de 2.000 euros en el complement 
específic anual des de l’acord sobre equiparació retributiva del 
personal funcionari del Cos de Mossos d’Esquadra que van signar 
el 13 de febrer de 2008 el Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació Ciutadana i els sindicats representatius
314-03534/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03532/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
les previsions d’augment del complement específic anual des de 
l’acord sobre equiparació retributiva del personal funcionari del 
Cos de Mossos d’Esquadra que van signar el 13 de febrer de 2008 
el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
Ciutadana i els sindicats representatius
314-03535/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03532/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de 
l’increment lineal de 2.000 euros als facultatius i tècnics del Cos 
de Mossos d’Esquadra adscrits a llocs de treball de suport policial 
directe de la Subdirecció Operativa de la Policia
314-03536/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03532/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la 
compensació per la penositat del treball diari al complement de 
nocturnitat en els torns d’horari de nit
314-03537/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03532/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si en l’acord sobre 
equiparació retributiva del personal funcionari del Cos de Mossos 
d’Esquadra que van signar el 13 de febrer de 2008 el Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana i els sindicats 
representatius es van establir de manera correcta els mecanismes de 
control horari per tal de quantificar el nombre de jornades nocturnes 
efectivament treballades
314-03538/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03532/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si en l’acord sobre 
equiparació retributiva del personal funcionari del Cos de Mossos 
d’Esquadra que van signar el 13 de febrer de 2008 el Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana i els 
sindicats representatius es va produir una negociació d’un model de 
prestació horària més estable per a projectar anualment la previsió 
de prestació horària de cada membre del cos
314-03539/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03532/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si en l’acord sobre 
equiparació retributiva del personal funcionari del Cos de Mossos 
d’Esquadra que van signar el 13 de febrer de 2008 el Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana i els 
sindicats representatius es va produir una negociació de la regulació 
i les mesures compensatòries de la situació de disponibilitat i 
localització dels funcionaris policials
314-03540/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03532/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si en l’acord sobre 
equiparació retributiva del personal funcionari del Cos de Mossos 
d’Esquadra que van signar el 13 de febrer de 2008 el Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana i els 
sindicats representatius es va realitzar algun estudi de càrregues de 
treball i responsabilitats dels llocs de comandament per a millorar 
els nivells retributius
314-03541/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03532/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar 
l’últim tram de l’increment salarial acordat el 2011 al personal 
funcionari del Cos de Mossos d’Esquadra
314-03542/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03532/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’estudiar 
mesures per tal d’equiparar les condicions econòmiques dels 
col·lectius especials de la Generalitat
314-03543/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03532/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats de 
l’empresa Desokupa
314-03544/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03544/12, 314-
03545/12, 314-03546/12, 314-03547/12, 314-03548/12, 314-03549/12, 314-03550/12, 
314-03551/12 i 314-03552/12, 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.

Als arxius de la Direcció General d’Administració de Seguretat del Departament 
d’Interior no consta que l’empresa amb nom comercial Desokupa disposi d’una au-
torització administrativa com a empresa de seguretat privada. Així mateix, un cop 
consultat el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministeri de l’Interior i el 
Registre de Seguretat Privada de Catalunya, s’ha comprovat que aquella entitat no 
hi consta inscrita com a empresa de seguretat privada.

Barcelona, 14 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la verificació de la 
legalitat de les activitats de l’empresa Desokupa
314-03545/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03544/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Desokupa és una 
empresa de serveis de seguretat privada
314-03546/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03544/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’habilitació que 
tenen els empleats de l’empresa Desokupa per a exercir les tasques 
de vigilants de seguretat
314-03547/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03544/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Desokupa és una 
empresa de serveis de control d’accessos
314-03548/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03544/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’habilitació que 
tenen els empleats de l’empresa Desokupa per a exercir les tasques 
de controlador d’accessos
314-03549/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03544/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració 
d’alguna unitat de la policia de la Generalitat amb les activitats 
d’expulsió de veïns de l’empresa Desokupa
314-03550/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03544/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració 
d’alguna unitat de la policia de la Generalitat amb les activitats 
d’expulsió de veïns de l’empresa Desokupa en el desallotjament del 
carrer de Fontrodona, de Barcelona
314-03551/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03544/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació dels 
empleats de l’empresa Desokupa que va actuar en el desallotjament 
del carrer de Fontrodona, de Barcelona, per alguna unitat de la 
policia de la Generalitat
314-03552/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03544/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els edificis de la 
Generalitat a Barcelona que tenen la síndrome de l’edifici malalt
314-03590/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03590/12 us in-
formo del següent:

De les dades que disposem a la Direcció General del Patrimoni no tenim conei-
xement i tampoc hem rebut cap comunicació al respecte de quants o quins edificis 
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de la ciutat de Barcelona, propietat de la Generalitat de Catalunya, tenen o han tin-
gut la «síndrome de l’edifici malalt».

Barcelona, 12 de març de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Per encàrrec del despatx (Decret 51/2019, de 8 de març. DOGC 7826A, de 8.3.2019)
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques adreçades a les famílies el 2017 i el 2018
314-03598/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03489/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les finques propietat 
de l’Ajuntament de Barcelona que es van cedir a la Generalitat el 
2017 i el 2018
314-03600/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03600/12 us in-
formo del següent:

La Generalitat de Catalunya no ha acceptat la cessió del domini de cap finca pro-
pietat de l’Ajuntament de Barcelona, en els anys 2017 i 2018.

No obstant això, l’Ajuntament de Barcelona ha constituït a favor de la Generalitat 
de Catalunya drets reals de superfície sobre finques de la seva propietat, en els anys 
2017 i 2018, que es relacionen a continuació: 

Núm. 
ens Municipi Via Espai Tipus dret

Mode 
adquisició

Contraprestació 
econòmica

Data inici 
dret

6772 Barcelona Can Sauró, 
2-40

Residència disminuïts 
psíquics

Dret de 
superfície

Cessió 
gratuïta

Gratuït 19/07/2018

Barcelona, 12 de març de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Per encàrrec del despatx (Decret 51/2019, de 8 de març. DOGC 7826A, de 8.3.2019)
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les finques propietat 
de la Generalitat que es van cedir a l’Ajuntament de Barcelona el 
2017 i el 2018
314-03601/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03601/12 us in-
formo del següent:

La Generalitat de Catalunya ha cedit a l’Ajuntament de Barcelona l’ús de les se-
güents finques de la seva propietat en els anys 2017 i 2018.

Núm. 
ens Municipi Via Espai Tipus dret

Mode 
adquisició

Contraprestació 
econòmica

Data inici 
dret

197 Barcelona C. Pare 
Manjon / Pare 
Perez Pulgar

CP Trinitat / 
cessió dels espais 
perimetrals

Ús Cessió 
gratuïta

Gratuït 05/02/2018

S’ha cedit, a favor de l’Ajuntament de Barcelona, l’ús dels espais perimetrals 
del Centre Penitenciari Obert 2 de Barcelona, ubicat al barri de la Trinitat Vella, 
als c. Pare Manjón i Pare Pérez del Pulgar, de Barcelona, d’una superfície total de 
4.530,80 m2, per tal de destinar-los a usos provisionals del barri, tals com aparca-
ment, pistes esportives, parc infantil i zona d’esbarjo d’animals domèstics i altres 
usos provisionals previstos al Text refós de la Llei d’urbanisme, i amb caràcter pre-
vi a la transformació urbanística efectiva de la zona. Els espais cedits formen part 
de la finca registral 18752, inscrita al Registre de la propietat núm. 2 de Barcelona.

Barcelona, 12 de març de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Per encàrrec del despatx (Decret 51/2019, de 8 de març. DOGC 7826A, de 8.3.2019)
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques adreçades a la gent gran el 2017 i el 2018
314-03610/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03489/12.



BOPC 295
26 de març de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat 
i liquidat dels lloguers de locals i edificis ocupats per la Generalitat a 
Barcelona el 2017 i el 2018
314-03664/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03664/12 us in-
formo del següent:

Els locals i/o edificis ocupats, en règim de lloguer, per part de la Generalitat de 
Catalunya a la ciutat de Barcelona en cadascun dels anys 2017 i 2018, detallant el 
seu ús i el preu mensual del lloguer, són els que s’adjunten en el llistat annex.

A tal efecte indicar que adjuntem un llistat per a cada any sol·licitat, en el que 
consten els arrendament vigents, a la ciutat de Barcelona, en aquell any en concret.

Barcelona, 12 de març de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Per encàrrec del despatx (Decret 51/2019, de 8 de març. DOGC 7826A, de 8.3.2019)
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

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 
menors estrangers indocumentats que han estat presentats per a 
protecció a Barcelona el 2018
314-03669/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03669/12.

1) Quants menors estrangers indocumentats han estat presentats a la ciutat de Bar-
celona per a protecció durant el 2018? Desglossar per país de procedència.

A Barcelona ciutat foren presentats 2.756 infants i joves emigrats sols. Prop del 
80% del total d’infants i joves emigrats sols arribats a Catalunya. D’aquests, el 76% 
provenien del Marroc.
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Taula 1. Infants i joves emigrats sols presentats a la ciutat de Barcelona 
segons procedència (grans zones). Any 2018.

Grans grups d’origen n %

Àfrica subsahariana 467 16,9%

Altra 78 2,8%

Magreb (excloent Marroc) 111 4,0%

Marroc 2.100 76,2%

Total 2.756 100,0%

Taula 2. Infants i joves emigrats sols presentats a la ciutat de Barcelona 
segons país de procedència. Any 2018.

País N

Afganistan 5

Albània 6
Algèria 105
Bangla Desh 4
Burkina Faso 1
Camerun 17
Congo 1
Costa d’Ivori 46
Dominicana, República 1
Egipte 1
Equador 1
Eritrea 2
Eslovènia 1
Ghana 67
Guinea 162
Guinea Bissau 2
Guinea Equatorial 2
Gàmbia 62
Iran 3
Iraq 3
Líban 1
Líbia 3
Mali 34
Marroc 2.100
Nigèria 5
Níger 1
Pakistan 26
Romania 4
Salvador, el 1
Senegal 45
Sierra Leone 9
Somàlia 1
Sudan 8
Togo 1
Tunísia 3
Turquia 1
Txad 1
Vietnam 18
Xile 1
Índia 1
Total 2.756
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2) Quantes presentacions de menors estrangers per a la protecció s’han realitzat a 
la ciutat de Barcelona durant el 2018? Desglossar segons el Cos policial o Administra-
ció que hagi fet la presentació.

En el 99% dels casos (2.728) la presentació ha estat efectuada per Cossos de Se-
guretat.

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 els acords i els 
convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar la 
formació i l’ocupació el 2018
314-03674/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 trami-
tació 314-03674/12 juntament amb la 314-03675/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

L’any 2018, per part del SOC es va signar l’Addenda al conveni de col·laboració 
entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona mit-
jançant Barcelona Activa per a l’assoliment d’un model integrat de polítiques actives 
d’ocupació a la ciutat de Barcelona.

El Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Servei Públic d’Ocupació de Ca-
talunya i l’Ajuntament de Barcelona mitjançant Barcelona Activa esmentat es va 
signar el 5 d’abril de 2017.

Tant el Conveni com l’addenda es troben publicats a la pàgina web del SOC 
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/transparencia/Convenis/

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 els acords i els 
convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar la 
formació i l’ocupació entre els joves el 2018
314-03675/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32907 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03674/12.

http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/transparencia/convenis/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
no hi ha cap expedient administratiu de la realització del vídeo de la 
campanya institucional de presentació del Consell per la República
314-03679/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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: 314-03679/12 a 314-03683/12, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ment annex, la informació facilitada per la Direcció General de Comunicació del 
Govern.

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, 7 de març de 2019
Elsa Artadi i Vila, consellera de la Presidència

Annex
Tal com es va indicar en la resposta a les preguntes escrites, amb número de tra-

mitació: 314-02745/12 a 314-02752/12, ambdues incloses i formulades pel mateix 
diputat, el Govern no ha fet cap campanya institucional sobre el vídeo objecte de les 
preguntes referenciades.

Jaume Clotet i Planas, director

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració que 
la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional ha fet del 
vídeo de la campanya institucional de presentació del Consell per la 
República
314-03680/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03679/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte per a 
fer el vídeo de la campanya institucional de presentació del Consell 
per la República
314-03681/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03679/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encarregat de fer 
el vídeo de la campanya institucional de presentació del Consell per 
la República
314-03682/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03679/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del vídeo de 
la campanya institucional de presentació del Consell per la República
314-03683/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03679/12.

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 en situació de 
pobresa extrema el 2017 i el 2018
314-03721/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03489/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al 
Servei de Mediació Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona el 2018
314-03722/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32908 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03722/12.

– Quines aportacions ha realitzat el Govern de la Generalitat al Servei de Mediació 
Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona durant el 2018?

En el marc del Contracte Programa signat l’any 2018 entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria d’Igualtat, Migracions 
i Ciutadania, i l’Ajuntament de Barcelona, el Govern de la Generalitat ha destinat 
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200.000 euros al finançament de serveis de mediació i traducció de l’Ajuntament de 
Barcelona.

– Quines són les previsions d’aportació per aquest Servei per a l’exercici 2019?
Per enguany es preveuen unes aportacions similars a les de l’any passat, si bé 

les dues administracions es troben en fase de diàleg dels continguts i partides de 
despesa.

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 els immobles 
procedents d’herències intestades que ha subhastat o preveu 
subhastar la Generalitat
314-03724/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03724/12 us in-
formo del següent:

D’acord amb l’establert als articles 442-12 i 442-13 del llibre IV del Codi Civil 
de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, en compliment d’aquesta normativa, suc-
ceeix en darrer lloc com hereva intestada a les persones amb veïnatge civil català 
que moren sense hereus testamentaris i legals, per tal d’exercir la important funció 
social de destinar el cabal relicte a entitats i institucions beneficiàries de caràcter 
assistencial o cultural i, si en el cabal relicte hi ha finques urbanes, la Generalitat de 
Catalunya les ha de destinar preferentment al compliment de polítiques d’habitatge 
social, sia directament sia reinvertint el producte obtingut en alienar-les, segons llurs 
característiques, a polítiques d’habitatge social. Per tant, tots els béns que hereta la 
Generalitat de Catalunya de forma abintestada es troben afectats a les finalitats que 
determina la normativa successòria catalana.

El Decret 145/2017, de 26 de setembre, és la norma reglamentària que regula les 
actuacions administratives i la gestió del règim d’autonomia econòmica de la suc-
cessió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya. En quant a la gestió dels béns 
immobles heretats, aquesta norma distingeix, per primer cop, entre el procediment a 
seguir per a les finques urbanes i el procediment per a la resta d’immobles que han 
de ser alienats d’acord amb els procediments establerts a la normativa patrimonial de 
la Generalitat de Catalunya, que ordinàriament és la subhasta pública.

La Direcció General del Patrimoni és l’encarregada d’iniciar el procediment i 
de declarar la Generalitat hereva intestada quan es compleixen els requisits. D’altra 
banda, també executa les decisions de la Junta d’Herències.

La Junta d’Herències, òrgan col·legiat adscrit al Departament de la Vicepresi-
dència i d’Economia i Hisenda i està formada per membres de la Generalitat de Ca-
talunya (entre els quals figuren els competents en matèria de cultura, afers socials, 
salut i habitatge) i dues associacions municipalistes que representen a totes les cor-
poracions locals de Catalunya, (l’Associació Catalana de Municipis i la Federació 
de Municipis de Catalunya de Barcelona). Aquest òrgan col·legiat és l’encarregat de 
gestionar les herències intestades i la seva distribució juntament amb la Direcció 
General del Patrimoni.
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Entre les funcions de l’actual Junta d’Herències destaquen la d’establir els per-
centatges de distribució de l’import obtingut en liquidar els béns i la d’establir els 
mecanismes jurídics de destinació de les finques urbanes quan se n’hagi acordat la 
no alienació.

La Direcció General del Patrimoni és l’òrgan competent per analitzar la viabi-
litat de les finques que hereta per a què siguin destinades preferentment a habitatge 
social, tenint en compte la seva naturalesa, peculiaritats físiques (superfícies, ubica-
ció als municipis, l’elevada quantia de les despeses comunitàries que pugui generar 
la finca, l’estat constructiu, etc..) i la situació comptable de l’herència de la qual pro-
vé la finca, en el benentès que si l’herència és deficitària, la finca que forma part del 
cabal hereditari ha de respondre de les despeses ja que la Generalitat de Catalunya 
hereta a benefici d’inventari.

Pel que fa a les finques urbanes que la Generalitat hereta de forma intestada, la 
normativa successòria catalana estableix una destinació preferent, però no obliga-
tòria, a polítiques d’habitatge social. En aquest sentit, els habitatges que hereta la 
Generalitat de Catalunya, tenint en compte les seves característiques i la situació 
comptable de l’herència de la qual provenen, es poden destinar directament a po-
lítiques d’habitatge social, o bé, s’han de vendre en subhasta quan no puguin ser 
destinats directament a habitatge social per alguna o totes de les anteriors circums-
tàncies, i l’import que se n’obtingui es pot destinar, també, al foment de polítiques 
d’habitatge social.

Per refermar el seu compromís amb l’habitatge social, la Generalitat de Cata-
lunya, amb la formalització en data 22 de setembre de 2016 d’un Protocol de col-
laboració signat amb el Tercer Sector, es va comprometre a destinar directament 
aquelles finques urbanes, que fossin aptes o viables, procedents de les herències 
intestades a programes socials d’habitatge per tal de cobrir necessitats de persones 
en situació d’emergència social o en risc d’exclusió residencial. En el marc del pro-
tocol esmentat, en data 28 de juliol de 2017, es va signar un conveni entre la Direc-
ció General del Patrimoni i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per fer efectiva 
l’esmentada destinació.

Cal dir que la Junta d’Herències, en el desenvolupament de les seves competèn-
cies, ha ratificat l’esmentat Conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i ha 
adscrit 17 finques urbanes, que s’han considerat viables (perquè no provenen d’una 
herència deficitària o perquè les seves característiques ho permeten) per tal que pu-
guin ser destinades a les finalitats socials habitacionals que estableix la norma. Ac-
tualment, s’està treballant en l’anàlisi de 34 finques més per a ser destinades direc-
tament a aquesta finalitat.

2. En relació a la subhasta pública celebrada el dia 5 de juliol de 2018, on es van 
subhastar 46 immobles (inicialment eren 47 però un immoble es va excloure en 
posterioritat), procedents d’herències intestades que, o bé no tenen la consideració 
de finques urbanes o bé tècnicament no s’han considerat idonis o viables per a ser 
destinats directament a polítiques d’habitatge social. En aquest sentit, s’adjunta en-
llaç del web del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda on apa-
reix publicat, a l’àmbit d’actuació/patrimonial/herències intestades, tant l’Anunci de 
la subhasta, les seves modificacions, els plecs de condicions, així com la Resolució 
d’adjudicació en el Diari Oficial de la Generalitat, i d’on resulta el tipus d’immoble, 
la seva situació jurídica, la seva adreça i ubicació, l’import de licitació, els immobles 
adjudicats, les persones adjudicatàries i els imports finals d’adjudicació.

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/patrimoni/herencies/venda-dim-
mobles/subhasta-maig-2018/

Un cop convocada en data 9 de maig de 2018 (publicada en el DOGC número 
7640 de 12 de juny de 2018) l’esmentada subhasta, l’Ajuntament de Barcelona, en 
data 29 de maig de 2018 va sol·licitar aturar-la. En data 31 de maig de 2018, el Go-
vern va respondre a la Corporació Local que no existia cap causa legal que justifi-

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/patrimoni/herencies/venda-dimmobles/subhasta-maig-2018/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/patrimoni/herencies/venda-dimmobles/subhasta-maig-2018/
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qués que s’aturés la subhasta prevista per al 5 de juliol de 2018, ja que es convocava 
en exercici d’una competència que té atribuïda legalment la Generalitat de Catalu-
nya, amb la finalitat de liquidar béns immobles procedents d’herències intestades i 
per obtenir un import que serà distribuït, d’acord amb el que estableix la normati-
va successòria catalana, a les entitats assistencials i culturals i a aquelles polítiques 
d’habitatge social que la Junta d’Herències pugui acordar. A més, se li comunica 
que l’import que s’obtingui de la venda dels habitatges, que per causes objectives i 
que es determinen, no han pogut ser destinats directament a polítiques d’habitatge 
social, tal i com estableix la normativa successòria catalana, podrà ser destinat al 
foment d’aquestes polítiques socials habitacionals. Així, a l’entendre que no hi ha 
causa legal, la suspensió d’aquesta subhasta comportaria un perjudici als interessos 
de tercers de bona fe, que havent estat convocada, ja podien haver presentat les cor-
responents ofertes d’acord amb plec de condicions publicat.

Amb la subhasta celebrada el dia 5 de juliol de 2018, la Generalitat va obtenir un 
import aproximat de 3,8 M per la venda de 27 immobles i va a acordar-ne la seva 
destinació íntegra a polítiques d’habitatge social. D’aquests 3,8 M, el Govern es va 
comprometre a destinar de manera immediata l’import aproximat de 2,9 M (menys 
despeses) obtinguts de la venda de 16 finques urbanes(13 finques urbanes, un solar, 
un estudi i un pàrquing) a la compra d’habitatge de lloguer social, ja que aquests im-
mobles corresponen a herències que ja es poden liquidar perquè no tenen cap altre 
bé associat. La resta 0,9 M es destinarien a l’esmentada finalitat un cop es puguin 
liquidar les herències de les què provenen.

Com a conseqüència d’aquests compromisos, el total de l’import que la Junta 
d’Herències ha traspassat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya com a conseqüèn-
cia de la venda en subhasta d’aquestes 16 finques urbanes, un cop descomptades les 
despeses, és 2.234.297,83 M€. Aquest import es destinarà a l’adquisició per tanteig 
de més d’una trentena de pisos per destinar-los a finalitats socials habitacionals.

S’adjunta l’enllaç a la nota de premsa publicada al web del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/313322/generalitat-destina-2-m-eu-
ros-herencies-intestades-compra-35-habitatges-meitat-ciutat-barcelona-desti-
nar-los-lloguer-social

D’altra banda, en compliment de les obligacions que s’imposen a l’Administració 
en virtut de la Llei de Transparència, s’ha de dir que tots els immobles dels quals 
la Generalitat de Catalunya és titular, inclosos els procedents d’herències intesta-
des, estan publicats al Web del Departament de la Vicepresidència, d’Economia i 
Hisenda. També es publiquen totes les actuacions patrimonials que es duen a terme 
respecte aquests immobles, de la qual cosa en son coneixedors els membres de la 
Junta d’Herències, entre els quals es troben els representants municipalistes de tots 
els municipis d’arreu de Catalunya.

Barcelona, 12 de març de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Per encàrrec del despatx (Decret 51/2019, de 8 de març. DOGC 7826A, de 8.3.2019)
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/313322/generalitat-destina-2-m-euros-herencies-intestades-compra-35-habitatges-meitat-ciutat-barcelona-destinar-los-lloguer-social
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/313322/generalitat-destina-2-m-euros-herencies-intestades-compra-35-habitatges-meitat-ciutat-barcelona-destinar-los-lloguer-social
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/313322/generalitat-destina-2-m-euros-herencies-intestades-compra-35-habitatges-meitat-ciutat-barcelona-destinar-los-lloguer-social
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
estrangeres que han estat traslladades pel Govern de l’Estat a 
Barcelona el 2018
314-03733/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32909 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03733/12.

1. Quin ha estat el nombre de persones estrangeres que han estat traslladades pel 
Govern de l’Estat a la ciutat de Barcelona durant l’any 2018?

El Govern de l’Estat va traslladar dins del Programa d’Atenció Humanitària un 
total de 128 persones estrangeres a Barcelona durant el període d’1 de gener de 2018 
fins el 18 de juny del mateix any. A partir d’aquesta data no ens ha estat facilita-
da més informació al respecte dels trasllats malgrat haver-la reclamat al Ministeri 
competent.

Per altra banda, cal dir que el Govern de l’Estat envia altres persones a Catalunya 
provinents del programa global de protecció internacional de les que no hem rebut 
ni rebem informació suficient.

Durant l’any 2018 també hem rebut milers de persones amb ordre d’expulsió no 
executada directament des de la ‘frontera sud’, de les quals no hem rebut cap notifi-
cació, comunicació o informació de cap mena per part del Govern de l’Estat.

2. Quants trasllats han estat comunicats pel Govern de l’Estat, en quines dates i 
quin era el nombre de persones estrangeres en cada trasllat?

Durant el període indicat la Subdirecció General de Integració dels Immigrants 
de la Secretaria d’Estat de Migracions adscrita al Ministeri de Treball, Migracions 
i Seguretat Social va comunicar 22 trasllats a la ciutat de Barcelona, amb el següent 
detall de nombre de persones i dates: 

Dates dels 
trasllats

Persones 
traslladades

04/01/18 9

11/01/18 8

12/01/18 3

24/01/18 7

25/01/18 6

01/02/18 5

15/02/18 17

20/02/18 1

23/02/18 6

16/03/18 6

22/03/18 3

05/04/18 5

18/04/18 6

18/04/18 6

19/04/18 9

26/04/18  2
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Dates dels 
trasllats

Persones 
traslladades

23/05/18 9

25/05/18 4

05/06/18 5

11/06/18 7

14/06/18 1

14/06/18 5

Total persones traslladades: 128

3. D’aquestes persones estrangeres, quantes han estat retornades al seu país d’origen?
El marc legal d’estrangeria s’articula seguint les prescripcions constitucionals 

que estableixen una competència exclusiva en matèria d’entrada, permanència i sor-
tida obligatòria de persones estrangeres a favor de l’Estat, a qui pertoca instruir i 
executar les expulsions i les devolucions del territori nacional. Aquesta dada no ha 
estat comunicada per l’Estat a la Generalitat.

4. Quina és la mitja temporal que aquestes persones romanen a Barcelona?
Des que l’any 2012 el Govern de l’Estat suspèn consecutivament la seva obliga-

ció legal de dotar anualment el fons de recolzament a la integració i al reforç educa-
tiu a favor de les comunitats autònomes previst a l’article 2 ter 4 de la Llei orgànica 
4/2000, d’11 de gener, el Govern de la Generalitat no té cap participació ni conei-
xement sobre la gestió i desenvolupament del dispositiu d’acollida temporal que es 
proporciona en el marc del Programa estatal d’Acollida i Atenció Humanitària a 
persones immigrants desplaçades procedents de Canàries, Ceuta i Melilla, malgrat 
que ha estat demanada en reiterades ocasions.

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 vendes de béns 
immobles, locals i solars de la Generalitat a Barcelona del 2011 ençà
314-03738/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33104 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03738/12 i 314-
03739/12, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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S’adjunta un llistat amb les vendes de béns immobles, locals i solars a Barcelo-
na realitzades per part de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2011 fins a l’any 
2019, a la data d’aquesta resposta.

Barcelona, 12 de març de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Per encàrrec del despatx (Decret 51/2019, de 8 de març. DOGC 7826A, de 8.3.2019)
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vendes de béns 
immobles, locals i solars de la Generalitat a Barcelona el 2017 i el 2018
314-03739/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33104 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03738/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de seguretat laboral que s’han fet els darrers sis anys 
a Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga (Osona)
314-03816/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 trami-
tació 314-03816/12 juntament amb la 314-03817/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un assumpte 
relacionat, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de res-
pondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una 
major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

En els últims 6 anys la Inspecció de Treball ha fet un total de 24 inspeccions a 
Le Porc Gourmet, de les quals 13 ha estat en matèria de seguretat i salut laboral.

En relació a l’accident de treball ocorregut el 25 de gener de 2019, la Inspecció 
de Treball de Catalunya va fer visita al centre de treball de Le Porc Gourmet el dia 
mateix de l’accident de treball. L’expedient en el que es produeix l’actuació inspec-
tora de comprovació no està finalitzat, i s’estan investigant i analitzant les causes per 
comprovar si va haver-hi responsabilitat empresarial.

Barcelona, 28 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 la formació 
impartida als treballadors de Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de 
Berga (Osona) sobre la manipulació de productes químics
314-03817/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03816/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van haver 
d’atendre veïns de Santa Eugènia de Berga (Osona) per la fuita tòxica 
a l’empresa Le Porc Gourmet
314-03818/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03818/12.

A banda dels treballadors afectats, també va quedar afectada una persona del po-
ble que viu molt pròxima a l’edifici de l’escorxador, i que en el moment de l’accident 
tenia les finestres obertes mentre feia tasques de neteja de la llar.

Barcelona, 11 de març de 2019
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

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

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 trami-
tació 314-03879/12 juntament amb la 314-03880/12, 314-03881/12, 314-03882/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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Al centre de treball de Le Porc Gourmet treballen unes 1.500 persones, si bé Le 
Porc Gourmet té una plantilla actual de 24 treballadors.

Fins a setembre de 2018 les tasques d’escorxador, especejament, congelat i 
triperia estaven subcontractades amb unes cooperatives. Com a conseqüència de 
l’actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya, els socis treballadors de les co-
operatives subcontractades s’han integrat com a treballadors per compte d’altri a 
l’empresa Axparia Trade, S.L. de tal manera que han passat del Règim Especial 
de Treballadors Autònoms al Règim General de la Seguretat Social aplicant-los les 
condicions de treball corresponents al conveni col·lectiu aplicable.

En relació a les preguntes, sobre els treballadors de Le Porc Gourmet no consta 
manca de seguretat i salut laboral, ni consta manca de formació en matèria de pre-
venció de riscos laborals.

A Le Porc Gourmet no s’ha constituït comitè de seguretat i salut laboral, ja que 
tal com estableix l’article 38.2 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, 
només es pot constituir en aquelles empreses que tinguin 50 o més treballadors, i 
com hem indicat no és el cas.

En relació amb l’última actuació inspectora al centre de treball de Le Porc Gour-
met, va ser el 25 de gener de 2019 respecte a un accident de treball que es va produir 
per una reacció química incontrolada.

Barcelona, 11 de març de 2019
Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

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

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03879/12.

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

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03879/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la darrera 
inspecció de treball a Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga 
(Osona)
314-03882/12

Proponent: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 32912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03879/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reclamacions economicoadministratives presentades entre el 2014 i 
el 2018 sobre els tributs estatals cedits
314-03925/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33010 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03925/12 us in-
formo del següent:

A continuació facilitem les dades sol·licitades, corresponents al període 2014 - 
2018, segons les dades que consten a l’Agència Tributària de Catalunya en relació 
als tributs estatals cedits, les reclamacions dels quals s’encarrega de tramitar el Tri-
bunal Economicoadministratiu Regional de Catalunya: 

2014 2015 2016 2017 2018*

Entrades 1.753 1.649 1.766 1.496 1.108

Resoltes 613 672 971 829 870

• Desestimades 264 309 500 207 219

• Estimades parcialment 59 99 92 171 310

• Estimades 214 223 309 371 271

• Inadmissions 76 41 70 80 70

* Dades provisionals pendents de consolidar.

Barcelona, 12 de març de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Per encàrrec del despatx (Decret 51/2019, de 8 de març. DOGC 7826A, de 8.3.2019)
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reclamacions economicoadministratives presentades entre el 2014 i 
el 2018 sobre els tributs propis
314-03926/12

Proponent: José María Cano Navarro, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 33011 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 314-03926/12 us in-
formo del següent:

La Junta de Tributs de Catalunya és el Tribunal economicoadministratiu de la 
Generalitat de Catalunya competent per resoldre les reclamacions economicoad-
ministratives i altres recursos, tant si s’hi susciten qüestions de fet com de dret, en 
relació amb els actes d’aplicació dels tributs i a la recaptació, en general, de tots els 
ingressos de dret públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les 
seves entitats autònomes, amb exclusió dels tributs cedits per l’Estat i dels recàrrecs 
establerts sobre aquests tributs.

A continuació facilitem les dades sol·licitades corresponents als anys 2014-2017.

Reclamacions economicoadministratives període 2014-2017

2014 2015 2016 2017

Entrades 1.535 2.111 1.813 1.821

Resoltes 1.552 1.849 2.084 1.811

• Desestimades 1.010 1.215 1.225 1.203

• Estimades parcialment 208 344 422 246

• Estimades 53 43 35 49

• Inadmissions 265 242 399 305

• Altres finalitzacions 16 5 3 8

Si es desitja obtenir informació desglossada en funció del tribut o de la matèria 
objecte de reclamació, o aprofundir en el seu estudi i coneixement, es pot consultar 
les Memòries d’Activitat de la Junta en aquest període, en la següent adreça elec-
trònica:

http://economia.gencat.cat/ca/departament/publicacions/memories/junta-tributs/
Les dades corresponents a l’any 2018 no estan encara disponibles atès que la Me-

mòria d’Activitat s’està elaborant; com cada any, aquesta es realitza durant el primer 
trimestre, s’aprova pel Ple d’aquest Tribunal –previsiblement a finals del mes març– 
i es remet per a la seva publicació.

Barcelona, 12 de març de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Per encàrrec del despatx (Decret 51/2019, de 8 de març. DOGC 7826A, de 8.3.2019)
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

http://economia.gencat.cat/ca/departament/publicacions/memories/junta-tributs/
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques d’ocupació pública per al personal amb discapacitat 
intel·lectual en l’àmbit laboral
310-00130/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 33186 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre les polítiques del Govern en matèria 

d’ocupació pública per al personal amb discapacitat intel·lectual laboral?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la creació 
del Consell de la Mancomunitat Cultural
310-00131/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 33187 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre la creació del Consell de la Manco-

munitat Cultural?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat



BOPC 295
26 de març de 2019

3.25.05. Preguntes orals en el Ple 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
funcionament del sistema sanitari
310-00132/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 33239 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2019

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

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

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

sanitari?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les centrals 
nuclears
310-00133/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 33240 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les centrals nuclears?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els atacs 
racistes a centres de protecció de menors
310-00134/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 33245 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Sobre els atacs racistes a centres de protecció de menors.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions 
amb relació a l’endometriosi
310-00135/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 33317 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les accions del Govern en relació a la endometriosis.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pacte 
contra la segregació escolar
310-00136/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 33318 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el pacte contra la segregació escolar.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca 
d’imparcialitat en l’acció del Departament de Justícia
310-00137/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 33319 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 163 y 164 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea respuesta oralmente en el Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– Sobre la falta de imparcialidad en la acción del Departament de Justícia.

Palacio del Parlamento, 18 de marzo de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el deure 
de no manipular les eleccions amb símbols partidistes en edificis 
públics
310-00138/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 33320 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el deure del Govern de no manipular les eleccions amb símbols partidis-

tes en edificis públics.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
polítiques de seguretat
310-00139/12

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 33324 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les polítiques de seguretat.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00074/12

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 32755 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2019

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

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

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

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de març de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00075/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 33106 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2019

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

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

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

ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00076/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 33114 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quina és l’opinió del President de la Generalitat de Catalunya sobre la situació 
política i social que viu el país.

Palau del Parlament, 15 de març de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00077/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 33185 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2019

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

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

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

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00078/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 33238 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2019

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

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

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

política?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00079/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 33316 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.03.2019

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

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

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

polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
causes del despreniment d’una part dels sostres dels jutjats de 
Martorell (Baix Llobregat)
311-00943/12

ANUNCI: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 30633 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 21.03.2019

A la Mesa de la Comissió de Justícia
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
El pasado 31 de enero ante la comparecencia de la consellera de Justicia hicimos 

referencia a la situación de insalubridad, falta de higiene y de seguridad en que se 
hallan trabajando los funcionarios de los Juzgados de Martorell, y la situación de 
peligro para las personas que acuden a las dependencias judiciales ya que el edificio 
se encuentra con los techos rotos y apuntalados, habiéndose levantado acta por la 
Inspección de Trabajo. Ante la noticia del desprendimiento de parte de los techos de 
los Juzgados 1 y 6 de Martorell y la paralización de la actividad judicial.

1. ¿Cuáles han sido las causas que han provocado que parte de los techos se ha-
yan desprendido?

2. ¿Qué medidas va a adoptar la Conselleria de Justicia para que los Juzgados 1 y 6 
de Martorell vuelvan a recuperar su actividad?

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2019
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’adaptació de les disposicions del Pla estratègic per a la 
biodiversitat 2011-2010
311-00954/12

ANUNCI: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 32449 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 

18.03.2019

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern sobre l’adaptació de les disposicions del Pla Es-

tratègic per a la Biodiversitat 2011-2020, inclosos en els objectius d’Aichi, aprovats 
en el Conveni sobre la Diversitat Biològica (CBD)?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
desenvolupament d’un pla específic per a la protecció i el bon 
manteniment dels connectors ecològics
311-00955/12

ANUNCI: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 32450 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 

18.03.2019

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té el Govern intenció de desenvolupar un pla específic per la protecció i el bon 

manteniment de connectors ecològics?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
escenaris previstos després de la finalització del Pla estratègic per a 
la biodiversitat 2011-2010
311-00956/12

ANUNCI: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 32451 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 

18.03.2019

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin escenari preveu el Govern després de la finalització del Pla estratègic per 

a la biodiversitat 2011-2020?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius de la confidencialitat de la proposta a l’empresa Nissan
311-00966/12

ANUNCI: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33528 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 21.03.2019

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: 
– Quins són els motius pels quals la proposta del Govern a l’empresa Nissan s’ha 

realitzat de forma confidencial?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
promeses a l’empresa Nissan perquè no pugui donar informació de 
l’acord entre ambdues parts
311-00967/12

ANUNCI: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33529 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 21.03.2019

A la Mesa de la Comissió de 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: 
– Què ha promès el Govern a l’empresa Nissan perquè aquesta no pugui donar 

informació sobre l’acord entre les dues parts?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la manera com l’acord amb l’empresa Nissan beneficiarà els 
treballadors
311-00968/12

ANUNCI: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33530 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 21.03.2019

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: 
– De quina manera beneficiarà l’acord del Govern amb l’empresa Nissan als tre-

balladors i treballadores?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
garantiment que l’empresa Nissan no farà cap expedient de regulació 
d’ocupació els pròxims cinc anys
311-00969/12

ANUNCI: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33531 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 21.03.2019

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: 
– Ha garantit el Govern en l’acord amb l’empresa Nissan que no es realitzi cap 

tipus d’ERO a l’empresa en almenys els propers 5 anys?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de l’acord amb l’empresa Nissan
311-00970/12

ANUNCI: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33532 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 21.03.2019

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: 
– Quin cost econòmic suposarà per a Catalunya l’acord del Govern amb l’em-

presa Nissan?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
l’acord amb l’empresa Nissan està relacionat amb una reducció 
d’impostos
311-00971/12

ANUNCI: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33533 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 21.03.2019

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: 
– L’acord del Govern amb l’empresa Nissan està relacionat amb una reducció 

d’impostos?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per al millorament de les habilitats cognitives en la llengua 
materna majoritària
311-00972/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 33614 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.03.2019

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.

A la sol·licitud d’una còpia de l’informe o els informes de l’Organització per a 
la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, per part del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, que mostren el sistema educatiu català com a model d’èxit, el conseller 
d’Educació va remetre en la seva resposta al Final Report de «High Level Group on 
Multilingualism».

Atès que el conseller considera aquest informe una referència i atès que a la pàgi-
na 8 recomana «improve cognitive skills and strengthen mother tongue skills».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures pensa prendre el Departament d’Educació per tal de millorar 

les habilitats cognitives i enfortir les habilitats de la llengua materna majoritària a 
Catalunya, que és l’espanyol i no es considera llengua vehicular al sistema educatiu 
català?

Palau del Parlament, 15 de març de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
escoles bilingües a què fa referència l’informe final del Grup d’Alt 
Nivell sobre el Multilingüisme
311-00973/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 33615 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.03.2019

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.

A la sol·licitud d’una còpia de l’informe o els informes de l’Organització per a 
la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, per part del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, que mostren el sistema educatiu català com a model d’èxit, el conseller 
d’Educació va remetre en la seva resposta al Final Report de «High Level Group on 
Multilingualism».

Atès que aquest informe, a la pàgina 18 afirma que «In this context, reference 
was made to the know-how acquired in bilingual schools in the Basque Country, 
Galicia, Catalonia and the Valencian Country, where sophisticated methods of Lan-
guage immersion and special teacher training programmes had been in place for 
decades».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Atès que a Catalunya actualment no hi ha pràcticament escoles bilingües (en-

lloc del món es considera un centre bilingüe aquell que dona dos o tres hores d’una 
llengua), creu el Departament que l’informe es refereix només a les poques escoles 
bilingües de Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de març de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els 
sistemes educatius de les altres comunitats autònomes són un 
model d’èxit
311-00974/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 33616 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.03.2019

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.

A la sol·licitud d’una còpia de l’informe o els informes de l’Organització per a 
la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, per part del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, que mostren el sistema educatiu català com a model d’èxit, el conseller 
d’Educació va remetre en la seva resposta al Final Report de «High Level Group on 
Multilingualism».

Atès que aquest informe, a la pàgina 18 afirma que «In this context, reference 
was made to the know-how acquired in bilingual schools in the Basque Country, 
Galicia, Catalonia and the Valencian Country, where sophisticated methods of Lan-
guage immersion and special teacher training programmes had been in place for 
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decades» i atès que posa al mateix nivell quatre sistemes educatius diferents, el del 
País Basc, la Comunitat Valenciana, el de Galícia i el de Catalunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament d’Educació que els sistemes educatius de les altres 

Comunitats Autònomes d’Espanya són un model d’èxit?

Palau del Parlament, 15 de març de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
l’informe final del Grup d’Alt Nivell sobre el Multilingüisme considera 
que la gestió del multilingüisme a Espanya és bona
311-00975/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 33617 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 20.03.2019

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.

A la sol·licitud d’una còpia de l’informe o els informes de l’Organització per a 
la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, per part del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, que mostren el sistema educatiu català com a model d’èxit, el conseller 
d’Educació va remetre en la seva resposta al Final Report de «High Level Group on 
Multilingualism».

Atès que aquest informe, a la pàgina 19 afirma que «the Group welcomed recent 
moves made by the Spanish government to enhance the status in EU context of re-
gional languages enjoying oficial status in Spain» i atès que posa com exemple de 
bones pràctiques a quatre comunitats espanyoles bilingües.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament d’Educació que aquest informe té a Espanya com a 

model de bona gestió del multilingüisme?

Palau del Parlament, 15 de març de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
programa socioeducatiu dels centres residencials de menors 
estrangers no acompanyats
311-00987/12

ANUNCI: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 33901 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 21.03.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 165.3 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.
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Davant les agressions que han patit diversos menors estrangers no acompanyats 
en diferents municipis, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin programa sòcio-educatiu s’està portant a terme en els centres de residen-
cials de menors estrangers no acompanyats?

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’educadors d’acompanyament assignats als menors 
estrangers no acompanyats
311-00988/12

ANUNCI: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 33902 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 21.03.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Davant les agressions que han patit diversos menors estrangers no acompanyats 
en diferents municipis, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quants educadors d’acompanyament tenen assignats els menors estrangers no 
acompanyats als diferents centres de menors?

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
plans d’integració a les comunitats locals on hi ha centres de menors 
estrangers no acompanyats
311-00989/12

ANUNCI: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 33903 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 21.03.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Davant les agressions que han patit diversos menors estrangers no acompanyats 
en diferents municipis, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Està aplicant el Govern plans d’integració amb les comunitats local on hi han 
centres de menors estrangers no acompanyats? En cas afirmatiu, quins plans s’estan 
portant a terme?

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
entitats que gestionen els centres residencials de menors estrangers 
no acompanyats
311-00990/12

ANUNCI: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 33904 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 21.03.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Davant les agressions que han patit diversos menors estrangers no acompanyats 
en diferents municipis, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines entitats gestionen els centres residencials de menors estrangers no 
acompanyats a Catalunya? Quin pressupost tenen assignat cada una de les entitats 
per cada un dels centres?

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’avaluació que s’aplica a les entitats que gestionen els centres 
residencials de menors estrangers no acompanyats
311-00991/12

ANUNCI: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 33905 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies, 21.03.2019

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Davant les agressions que han patit diversos menors estrangers no acompanyats 
en diferents municipis, interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina avaluació s’està aplicant a les entitats que gestionen els centres residen-
cials de menors estrangers no acompanyats?

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Raúl Moreno Montaña, diputat GP PSC-Units
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació de les 
disposicions del Pla estratègic per a la biodiversitat 2011-2010
314-04243/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 32452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern sobre l’adaptació de les disposicions del Pla Es-

tratègic per a la Biodiversitat 2011-2020, inclosos en els objectius d’Aichi, aprovats 
en el Conveni sobre la Diversitat Biològica (CBD)?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament 
d’un pla específic per a la protecció i el bon manteniment dels 
connectors ecològics
314-04244/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 32453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té el Govern intenció de desenvolupar un pla específic per la protecció i el bon 

manteniment de connectors ecològics?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escenaris 
previstos després de la finalització del Pla estratègic per a la 
biodiversitat 2011-2010
314-04245/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, DEL GP CATECP

Reg. 32454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin escenari preveu el Govern després de la finalització del Pla estratègic per 

a la biodiversitat 2011-2020?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del viatge 
del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública a les illes 
Fèroe l’1 de febrer de 2019
314-04246/12

FORMULACIÓ: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS

Reg. 32464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Dimas Gragera Velaz, 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.

El passat 1 de febrer de 2019 el conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública, Jordi Puigneró, va realitzar un viatge institucional a les illes Fèroe, una re-
gió de Dinamarca.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la motivació del viatge del conseller de Polítiques Digitals i Ad-

ministració Pública a les illes Fèroe el passat 1 de febrer de 2019? Quina ha estat la 
seva agenda durant aquest viatge oficial?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2019
Dimas Gragera Velaz, diputat GP Cs



BOPC 295
26 de març de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 93 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de la 
companyia T-Systems en el referèndum de l’1 d’octubre de 2017
314-04247/12

FORMULACIÓ: DIMAS GRAGERA VELAZ, DEL GP CS

Reg. 32467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Dimas Gragera Velaz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

La compañía T-Systems, perteneciente al gigante Deutsche Telekom, cuyo 31,89% 
está en manos del Estado alemán, trazó una estrategia interna para colaborar con el 
Govern de Carles Puigdemont en el desarrollo de las llamadas estructuras de Estado 
de la Cataluña independiente. Directivos de la multinacional mantuvieron reuniones 
secretas con dirigentes de la Generalitat para coordinar la puesta en marcha del cen-
so de catalanes en el extranjero para el 1-O, aplicaciones informáticas para que los 
Mossos d’Esquadra supervisaran las leyes que estarían en vigor tras la desconexión 
y la estructura digital que permitiría el funcionamiento completamente autónomo de 
la nueva Hacienda catalana, entre otras soluciones.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué consistió la participación de la compañía T-Systems en la celebración 

del referendum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017 en Cataluña? ¿Existieron 
las reuniones secretas con miembros y dirigentes de la Generalitat de Cataluña? En 
caso afirmativo, ¿cuáles fueron los acuerdos alcanzados?

Palacio del Parlamento, 7 de marzo de 2019 
Dimas Gragera Velaz, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients atesos i el nombre de visites fetes al Centre d’Atenció i 
Seguiment a les Drogodependències del CAP Ocata, del Masnou 
(Maresme)
314-04248/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 32479 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la actividad del Centro de Atención y Seguimiento a las Drogo-

dependencias (CAS), del CAP Ocata de Masnou (Maresme), durante el año 2018: 
– Número de pacientes atendidos por diagnóstico principal
– Número de visitas realizadas (desglosadas por grupo profesional)
– Horas de profesionales contratadas (psiquiatra, psicólogo, trabajador social, 

enfermería y educador social)
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– Perfiles de tratamientos llevados a cabo (visitas individuales, grupales, fami-
liares y de Programa de Mantenimiento con Metadona –PMM–)

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2019 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients atesos i el nombre de visites fetes a les unitats de joc 
patològic de diversos hospitals del 2015 al 2018
314-04249/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 32480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parla-
mento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la actividad de las Unidades de Juego Patológico correspondientes 

al Hospital de Bellvitge, Hospital de Sant Pau, Hospital Clínic, Hospital Sant Joan 
de Déu, Mataró, Girona, Lleida, Tarragona, Manresa y Terrassa, desarrollada du-
rante los años 2015 a 2018, ambos incluidos: 

– Número de pacientes atendidos por diagnóstico principal
– Número de visitas realizadas (desglosadas por grupo profesional y tipo de vi-

sita)
– Horas de profesionales contratadas (psiquiatra, psicólogo, trabajador social, 

enfermería y educador social)
– Perfiles de tratamientos llevados a cabo (visitas individuales, grupales y fami-

liares)
Se solicita la información desglosada por año y por cada centro.

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2019 
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment 
d’encàrrec al Centre d’Estudis d’Opinió de l’enquesta sobre l’opinió 
política adreçada al conjunt d’Espanya
314-04250/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 32482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin ha estat el procediment pel qual el Govern ha encarregat al Centre d’Es-
tudis d’Opinió la realització d’una enquesta sobre l’opinió política adreçada al con-
junta d’Espanya?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’enquesta sobre 
l’opinió política adreçada al conjunt d’Espanya encarregada al Centre 
d’Estudis d’Opinió forma part d’un pla anual d’estudis d’opinió dels 
departaments de la Generalitat
314-04251/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 32483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– L’enquesta sobre l’opinió política adreçada al conjunt d’Espanya encarregada al 

Centre d’Estudis d’Opinió per la Resolució PRE/455/2019, de 26 de febrer, formava 
part d’algun dels plans anuals d’estudis d’opinió que hagin d’elaborar els departa-
ments de la Generalitat o els ens que en depenen?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’enquesta sobre 
l’opinió política adreçada al conjunt d’Espanya encarregada al Centre 
d’Estudis d’Opinió forma part d’un pla anual d’estudis d’opinió del 
mateix ens
314-04252/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 32484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– L’enquesta sobre l’opinió política adreçada al conjunt d’Espanya encarregada 

al Centre d’Estudis d’Opinió per la Resolució PRE/455/2019, de 26 de febrer, for-
mava part del pla anual dels estudis d’opinió que impulsa el mateix Centre d’Estudis 
d’Opinió?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del 
Consell Rector del Centre d’Estudis d’Opinió en el procediment 
d’encàrrec a l’ens de l’enquesta sobre l’opinió política adreçada al 
conjunt d’Espanya
314-04253/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 32485 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha participat, en algun moment del procediment derivat de la Resolució 

PRE/455/2019, de 26 de febrer a la que ens estem referint, el Consell Rector del 
Centre d’Estudis d’Opinió? Si no ha estat així, quins són els motius?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es preveu incloure 
en futurs plans anuals enquestes sobre l’opinió política adreçada al 
conjunt d’Espanya
314-04254/12

FORMULACIÓ: FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 32486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Està previst incloure, en futurs plans anuals d’estudis d’opinió a elaborar pel 

Centre d’Estudis d’Opinió, enquestes sobre l’opinió política al conjunta d’Espanya?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
construcció d’un telecadira al coll de Pal, a la Molina
314-04255/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 32538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
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lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat estiu Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va adjudicar unes 

obres per reprendre la instal·lació del telecadira de Coll de Pal a La Molina i la 
construcció d’un nou tram de telecabina fins al Niu de l’Àliga i la Tossa d’Alp, amb 
l’objectiu que les dues infraestructures estiguin operatives l’estiu vinent. Això vol 
dir que la temporada 2019/2020 La Molina podria comptar amb un nou accés a les 
seves pistes des de l’Alt Berguedà, el més proper a l’àrea metropolitana de Barcelona 
i el primer fora de la Cerdanya.

El projecte, que ve de lluny, no compta amb el consens del territori. Fa uns mesos 
un col·lectiu de persones de la comarca va decidir posar fil a l’agulla i denunciar pú-
blicament les conseqüències socials, econòmiques i mediambientals amb la creació 
de la plataforma Salvem Coll de Pal. L’objectiu, nítid: defensar el paratge natural 
que forma part del municipi de Bagà.

El Coll de Pal es convertiria així en l’accés més ràpid per estalviar-se el peat-
ge del Túnel del Cadí des de Barcelona. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya (FGC) va licitar l’execució del telecadira per 1.061.860 euros a Transportes por 
cable, SAU. Aquest 2018 un conveni signat amb l’Ajuntament de Bagà indica que 
aquesta institució rebrà 60.000 euros anuals durant 30 anys de FGC per la cessió de 
l’espai i estableix un màxim de cinc anys per acabar el projecte.

La plataforma Salvem el Coll de Pal també ha denunciat que aquesta nova ins-
tal·lació que es troba al costat del Parc Natural tindrà importants impactes en la mas-
sificació turística del Berguedà i alhora la instal·lació que requerirà més producció 
de neu artificial.

– En quin estat es troba el projecte de construcció del telecadira de Coll de Pal 
a la Molina?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en 
funcionament d’un telecadira al coll de Pal, a la Molina
314-04256/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 32539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat estiu Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va adjudicar unes 

obres per reprendre la instal·lació del telecadira de Coll de Pal a La Molina i la 
construcció d’un nou tram de telecabina fins al Niu de l’Àliga i la Tossa d’Alp, amb 
l’objectiu que les dues infraestructures estiguin operatives l’estiu vinent. Això vol 
dir que la temporada 2019/2020 La Molina podria comptar amb un nou accés a les 
seves pistes des de l’Alt Berguedà, el més proper a l’àrea metropolitana de Barcelona 
i el primer fora de la Cerdanya.

El projecte, que ve de lluny, no compta amb el consens del territori. Fa uns mesos 
un col·lectiu de persones de la comarca va decidir posar fil a l’agulla i denunciar pú-
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blicament les conseqüències socials, econòmiques i mediambientals amb la creació 
de la plataforma Salvem Coll de Pal. L’objectiu, nítid: defensar el paratge natural 
que forma part del municipi de Bagà.

El Coll de Pal es convertiria així en l’accés més ràpid per estalviar-se el peat-
ge del Túnel del Cadí des de Barcelona. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya (FGC) va licitar l’execució del telecadira per 1.061.860 euros a Transportes por 
cable, SAU. Aquest 2018 un conveni signat amb l’Ajuntament de Bagà indica que 
aquesta institució rebrà 60.000 euros anuals durant 30 anys de FGC per la cessió de 
l’espai i estableix un màxim de cinc anys per acabar el projecte.

La plataforma Salvem el Coll de Pal també ha denunciat que aquesta nova ins-
tal·lació que es troba al costat del Parc Natural tindrà importants impactes en la mas-
sificació turística del Berguedà i alhora la instal·lació que requerirà més producció 
de neu artificial.

– Té previst la Generalitat que aquest telecadira entri en funcionament l’hivern 
2019-2020?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la 
plataforma Salvem el Coll de Pal
314-04257/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 32540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat estiu Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va adjudicar unes 

obres per reprendre la instal·lació del telecadira de Coll de Pal a La Molina i la 
construcció d’un nou tram de telecabina fins al Niu de l’Àliga i la Tossa d’Alp, amb 
l’objectiu que les dues infraestructures estiguin operatives l’estiu vinent. Això vol 
dir que la temporada 2019/2020 La Molina podria comptar amb un nou accés a les 
seves pistes des de l’Alt Berguedà, el més proper a l’àrea metropolitana de Barcelona 
i el primer fora de la Cerdanya.

El projecte, que ve de lluny, no compta amb el consens del territori. Fa uns mesos 
un col·lectiu de persones de la comarca va decidir posar fil a l’agulla i denunciar pú-
blicament les conseqüències socials, econòmiques i mediambientals amb la creació 
de la plataforma Salvem Coll de Pal. L’objectiu, nítid: defensar el paratge natural 
que forma part del municipi de Bagà.

El Coll de Pal es convertiria així en l’accés més ràpid per estalviar-se el peat-
ge del Túnel del Cadí des de Barcelona. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya (FGC) va licitar l’execució del telecadira per 1.061.860 euros a Transportes por 
cable, SAU. Aquest 2018 un conveni signat amb l’Ajuntament de Bagà indica que 
aquesta institució rebrà 60.000 euros anuals durant 30 anys de FGC per la cessió de 
l’espai i estableix un màxim de cinc anys per acabar el projecte.

La plataforma Salvem el Coll de Pal també ha denunciat que aquesta nova ins-
tal·lació que es troba al costat del Parc Natural tindrà importants impactes en la mas-
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sificació turística del Berguedà i alhora la instal·lació que requerirà més producció 
de neu artificial.

– S’ha reunit la Generalitat amb la Plataforma Salvem el Coll de Pal?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte ambiental 
de la construcció d’un telecadira al Coll de Pal, a la Molina
314-04258/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 32541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat estiu Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va adjudicar unes 

obres per reprendre la instal·lació del telecadira de Coll de Pal a La Molina i la 
construcció d’un nou tram de telecabina fins al Niu de l’Àliga i la Tossa d’Alp, amb 
l’objectiu que les dues infraestructures estiguin operatives l’estiu vinent. Això vol 
dir que la temporada 2019/2020 La Molina podria comptar amb un nou accés a les 
seves pistes des de l’Alt Berguedà, el més proper a l’àrea metropolitana de Barcelona 
i el primer fora de la Cerdanya.

El projecte, que ve de lluny, no compta amb el consens del territori. Fa uns mesos 
un col·lectiu de persones de la comarca va decidir posar fil a l’agulla i denunciar pú-
blicament les conseqüències socials, econòmiques i mediambientals amb la creació 
de la plataforma Salvem Coll de Pal. L’objectiu, nítid: defensar el paratge natural 
que forma part del municipi de Bagà.

El Coll de Pal es convertiria així en l’accés més ràpid per estalviar-se el peat-
ge del Túnel del Cadí des de Barcelona. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya (FGC) va licitar l’execució del telecadira per 1.061.860 euros a Transportes por 
cable, SAU. Aquest 2018 un conveni signat amb l’Ajuntament de Bagà indica que 
aquesta institució rebrà 60.000 euros anuals durant 30 anys de FGC per la cessió de 
l’espai i estableix un màxim de cinc anys per acabar el projecte.

La plataforma Salvem el Coll de Pal també ha denunciat que aquesta nova ins-
tal·lació que es troba al costat del Parc Natural tindrà importants impactes en la mas-
sificació turística del Berguedà i alhora la instal·lació que requerirà més producció 
de neu artificial.

– Considera la Generalitat que la construcció d’aquest telecabina no té cap im-
pacte ambiental a la zona?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos hídrics 
que requerirà el projecte de telecadira al coll de Pal, a la Molina
314-04259/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 32542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat estiu Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va adjudicar unes 

obres per reprendre la instal·lació del telecadira de Coll de Pal a La Molina i la 
construcció d’un nou tram de telecabina fins al Niu de l’Àliga i la Tossa d’Alp, amb 
l’objectiu que les dues infraestructures estiguin operatives l’estiu vinent. Això vol 
dir que la temporada 2019/2020 La Molina podria comptar amb un nou accés a les 
seves pistes des de l’Alt Berguedà, el més proper a l’àrea metropolitana de Barcelona 
i el primer fora de la Cerdanya.

El projecte, que ve de lluny, no compta amb el consens del territori. Fa uns mesos 
un col·lectiu de persones de la comarca va decidir posar fil a l’agulla i denunciar pú-
blicament les conseqüències socials, econòmiques i mediambientals amb la creació 
de la plataforma Salvem Coll de Pal. L’objectiu, nítid: defensar el paratge natural 
que forma part del municipi de Bagà.

El Coll de Pal es convertiria així en l’accés més ràpid per estalviar-se el peat-
ge del Túnel del Cadí des de Barcelona. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya (FGC) va licitar l’execució del telecadira per 1.061.860 euros a Transportes por 
cable, SAU. Aquest 2018 un conveni signat amb l’Ajuntament de Bagà indica que 
aquesta institució rebrà 60.000 euros anuals durant 30 anys de FGC per la cessió de 
l’espai i estableix un màxim de cinc anys per acabar el projecte.

La plataforma Salvem el Coll de Pal també ha denunciat que aquesta nova ins-
tal·lació que es troba al costat del Parc Natural tindrà importants impactes en la mas-
sificació turística del Berguedà i alhora la instal·lació que requerirà més producció 
de neu artificial.

– Considera la Generalitat que aquest nou projecte requerirà de nous recursos 
hídrics per generar neu artificial? Els pots quantificar?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes per a 
ampliar les estacions de muntanya gestionades per Ferrocarrils de la 
Generalitat
314-04260/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 32543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
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lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat estiu Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va adjudicar unes 

obres per reprendre la instal·lació del telecadira de Coll de Pal a La Molina i la 
construcció d’un nou tram de telecabina fins al Niu de l’Àliga i la Tossa d’Alp, amb 
l’objectiu que les dues infraestructures estiguin operatives l’estiu vinent. Això vol 
dir que la temporada 2019/2020 La Molina podria comptar amb un nou accés a les 
seves pistes des de l’Alt Berguedà, el més proper a l’àrea metropolitana de Barcelona 
i el primer fora de la Cerdanya.

El projecte, que ve de lluny, no compta amb el consens del territori. Fa uns mesos 
un col·lectiu de persones de la comarca va decidir posar fil a l’agulla i denunciar pú-
blicament les conseqüències socials, econòmiques i mediambientals amb la creació 
de la plataforma Salvem Coll de Pal. L’objectiu, nítid: defensar el paratge natural 
que forma part del municipi de Bagà.

El Coll de Pal es convertiria així en l’accés més ràpid per estalviar-se el peat-
ge del Túnel del Cadí des de Barcelona. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya (FGC) va licitar l’execució del telecadira per 1.061.860 euros a Transportes por 
cable, SAU. Aquest 2018 un conveni signat amb l’Ajuntament de Bagà indica que 
aquesta institució rebrà 60.000 euros anuals durant 30 anys de FGC per la cessió de 
l’espai i estableix un màxim de cinc anys per acabar el projecte.

La plataforma Salvem el Coll de Pal també ha denunciat que aquesta nova ins-
tal·lació que es troba al costat del Parc Natural tindrà importants impactes en la mas-
sificació turística del Berguedà i alhora la instal·lació que requerirà més producció 
de neu artificial.

– Quins projectes té la Generalitat per ampliar les estacions de muntanya gestio-
nades per Ferrocarrils de la Generalitat?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’ampliació de 
l’estació d’esquí de la Molina és un requisit per a la candidatura 
Pirineus-Barcelona dels Jocs Olímpics d’Hivern
314-04261/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 32544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat estiu Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va adjudicar unes 

obres per reprendre la instal·lació del telecadira de Coll de Pal a La Molina i la 
construcció d’un nou tram de telecabina fins al Niu de l’Àliga i la Tossa d’Alp, amb 
l’objectiu que les dues infraestructures estiguin operatives l’estiu vinent. Això vol 
dir que la temporada 2019/2020 La Molina podria comptar amb un nou accés a les 
seves pistes des de l’Alt Berguedà, el més proper a l’àrea metropolitana de Barcelona 
i el primer fora de la Cerdanya.
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El projecte, que ve de lluny, no compta amb el consens del territori. Fa uns mesos 
un col·lectiu de persones de la comarca va decidir posar fil a l’agulla i denunciar pú-
blicament les conseqüències socials, econòmiques i mediambientals amb la creació 
de la plataforma Salvem Coll de Pal. L’objectiu, nítid: defensar el paratge natural 
que forma part del municipi de Bagà.

El Coll de Pal es convertiria així en l’accés més ràpid per estalviar-se el peat-
ge del Túnel del Cadí des de Barcelona. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya (FGC) va licitar l’execució del telecadira per 1.061.860 euros a Transportes por 
cable, SAU. Aquest 2018 un conveni signat amb l’Ajuntament de Bagà indica que 
aquesta institució rebrà 60.000 euros anuals durant 30 anys de FGC per la cessió de 
l’espai i estableix un màxim de cinc anys per acabar el projecte.

La plataforma Salvem el Coll de Pal també ha denunciat que aquesta nova ins-
tal·lació que es troba al costat del Parc Natural tindrà importants impactes en la mas-
sificació turística del Berguedà i alhora la instal·lació que requerirà més producció 
de neu artificial.

– És aquesta ampliació de l’Estació de la Molina un requisit imprescindible per 
a la candidatura Pirineus-Barcelona dels Jocs Olímpics d’Hivern 2030?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la 
plataforma Salvem l’Estany Llampol
314-04262/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 32546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat 28 de febrer de 2019, la IAEDEN va entrar al registre del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya una sol·licitud per dema-
nar l’aturada de la tramitació definitiva de la granja de gairebé 2.000 porcs a tocar 
de l’estany Llampol i, alhora, per la inclusió d’aquest estany temporal de l’Albera 
dins el sistema protegit de basses de l’Albera de la Xarxa Natura 2000.

A la part baixa de la zona occidental de la serra de l’Albera i en els termes mu-
nicipals de La Jonquera, Cantallops, Capmany i Sant Climent Sescebes apareixen 
un seguit d’estanys, basses i closes d’un alt interès paisatgístic, geològic, botànic i 
faunístic. La majoria d’aquest espais lacustres van ser inclosos dins l’inventari de 
zones humides de Catalunya i formant part del EIN Basses de l’Albera, inclòs dins 
la Xarxa Natura 2000.

En els límits dels termes municipals de Sant Climent Sescebes i Capmany, al 
nord dels estanys de la Cardonera i a la zona coneguda com Les Closes, s’hi troben 
un conjunt d’11 estanys intermitents, inundables durant certa part de l’any. Aquests 
espais humits van ser alterats durant el s. xviii i xix amb la construcció d’una sèrie 
de recs de drenatge que impedien l’acumulació d’aigua. Aquests antics recs connec-
taven tot el conjunt. En l’actualitat els recs es troben colmatats per sediments però 
permeten, encara, l’escorrentia de l’aigua i la interconnexió entre ells. Aquesta aigua 
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s’escola en menys de 100 metres a la riera de Torrelles, a límit de la zona protegida 
del EIN Riu Llobregat d’Empordà.

Aquesta zona descrita tot i limitar amb l’EIN Basses de l’Albera no hi és inclosa. 
Únicament d’aquest conjunt de petits estanys temporals, l’estany Llampol i l’estany 
d’en Sendu, coneguts a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya com estanys de 
Serra-Saguer i nord de la Cardonera, respectivament, són inclosos dins aquest in-
ventari. Aquests topònims, però, són aplicats des de fa poc en la cartografia, caldria 
canviar-los pels coneguts des de sempre en el territori.

Recentment ha sortit a la llum un projecte de construcció d’una granja d’engreix 
de porcs (1.984 caps) a construir a escassos 90 metres de l’estany Llampol (o de Ser-
ra-Saguer, inclòs dins el inventari de zones humides de Catalunya) i ubicada, total-
ment dins la cubeta d’una closa inundable. Aquesta closa és un antic estany, dessecat 
en el seu moment gràcies a un rec que extreu l’aigua cap a la riera de Torrelles (EIN 
riu Llobregat d’Empordà) i cap a l’estany Llampol.

La pròpia construcció de la granja i l’activitat que se’n derivi de la seva explo-
tació com el trànsit de camions per la petita pista forestal pública d’accés, la possi-
bilitat de fuita de purins i la dispersió de restes de fems per acció de la pluja cap al 
sistema de recs d’escorrentia i en conseqüència cap a la resta de closes, basses, es-
tany Llampol i el riu Torrelles pot provocar unes alteracions irreversibles al conjunt 
d’aquesta zona.

El passat 24 de novembre de 2018 va tenir lloc a la Jonquera la Trobada d’Estu-
diosos del Patrimoni Natural de l’Albera, amb la participació de 15 comunicacions 
i l’assistència de més de 40 participants. En la taula de conclusions de la trobada es 
va posar en valor la necessitat de preservar de tota alteració aquesta zona descrita.

Tal com s’especifica literalment en el punt 12 del Pla de l’Estratègia ESNATURA  
2030, presentat aquest mes de novembre per la Generalitat de Catalunya: «es revisa-
rà el catàleg de zones humides de Catalunya, se li atorgarà un reconeixement legal 
específic, i les zones que es considerin prioritàries s’incorporaran al Sistema d’Es-
pais Naturals Protegits» 

Per aquest motiu, els sotasignats demanem al Departament de Política Territorial 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: 

– S’ha reunit el Departament de Territori i Sostenibilitat amb la Plataforma Sal-
vem l’Estany Llampol?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la 
Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura
314-04263/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 32547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat 28 de febrer de 2019, la IAEDEN va entrar al registre del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya una sol·licitud per dema-
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nar l’aturada de la tramitació definitiva de la granja de gairebé 2.000 porcs a tocar 
de l’estany Llampol i, alhora, per la inclusió d’aquest estany temporal de l’Albera 
dins el sistema protegit de basses de l’Albera de la Xarxa Natura 2000.

A la part baixa de la zona occidental de la serra de l’Albera i en els termes mu-
nicipals de La Jonquera, Cantallops, Capmany i Sant Climent Sescebes apareixen 
un seguit d’estanys, basses i closes d’un alt interès paisatgístic, geològic, botànic i 
faunístic. La majoria d’aquest espais lacustres van ser inclosos dins l’inventari de 
zones humides de Catalunya i formant part del EIN Basses de l’Albera, inclòs dins 
la Xarxa Natura 2000.

En els límits dels termes municipals de Sant Climent Sescebes i Capmany, al 
nord dels estanys de la Cardonera i a la zona coneguda com Les Closes, s’hi troben 
un conjunt d’11 estanys intermitents, inundables durant certa part de l’any. Aquests 
espais humits van ser alterats durant el s. xviii i xix amb la construcció d’una sèrie 
de recs de drenatge que impedien l’acumulació d’aigua. Aquests antics recs connec-
taven tot el conjunt. En l’actualitat els recs es troben colmatats per sediments però 
permeten, encara, l’escorrentia de l’aigua i la interconnexió entre ells. Aquesta aigua 
s’escola en menys de 100 metres a la riera de Torrelles, a límit de la zona protegida 
del EIN Riu Llobregat d’Empordà.

Aquesta zona descrita tot i limitar amb l’EIN Basses de l’Albera no hi és inclosa. 
Únicament d’aquest conjunt de petits estanys temporals, l’estany Llampol i l’estany 
d’en Sendu, coneguts a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya com estanys de 
Serra-Saguer i nord de la Cardonera, respectivament, són inclosos dins aquest in-
ventari. Aquests topònims, però, són aplicats des de fa poc en la cartografia, caldria 
canviar-los pels coneguts des de sempre en el territori.

Recentment ha sortit a la llum un projecte de construcció d’una granja d’engreix 
de porcs (1.984 caps) a construir a escassos 90 metres de l’estany Llampol (o de Ser-
ra-Saguer, inclòs dins el inventari de zones humides de Catalunya) i ubicada, total-
ment dins la cubeta d’una closa inundable. Aquesta closa és un antic estany, dessecat 
en el seu moment gràcies a un rec que extreu l’aigua cap a la riera de Torrelles (EIN 
riu Llobregat d’Empordà) i cap a l’estany Llampol.

La pròpia construcció de la granja i l’activitat que se’n derivi de la seva explo-
tació com el trànsit de camions per la petita pista forestal pública d’accés, la possi-
bilitat de fuita de purins i la dispersió de restes de fems per acció de la pluja cap al 
sistema de recs d’escorrentia i en conseqüència cap a la resta de closes, basses, es-
tany Llampol i el riu Torrelles pot provocar unes alteracions irreversibles al conjunt 
d’aquesta zona.

El passat 24 de novembre de 2018 va tenir lloc a la Jonquera la Trobada d’Estu-
diosos del Patrimoni Natural de l’Albera, amb la participació de 15 comunicacions 
i l’assistència de més de 40 participants. En la taula de conclusions de la trobada es 
va posar en valor la necessitat de preservar de tota alteració aquesta zona descrita.

Tal com s’especifica literalment en el punt 12 del Pla de l’Estratègia ESNATURA  
2030, presentat aquest mes de novembre per la Generalitat de Catalunya: «es revisarà 
el catàleg de zones humides de Catalunya, se li atorgarà un reconeixement legal es-
pecífic, i les zones que es considerin prioritàries s’incorporaran al Sistema d’Espais 
Naturals Protegits» 

Per aquest motiu, els sotasignats demanem al Departament de Política Territorial 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: 

– S’ha reunit el Departament de Territori i Sostenibilitat amb IADEN?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport científic a 
la inclusió de l’estany Llampol en la Xarxa Natura 2000
314-04264/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 32548 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat 28 de febrer de 2019, la IAEDEN va entrar al registre del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya una sol·licitud per dema-
nar l’aturada de la tramitació definitiva de la granja de gairebé 2.000 porcs a tocar 
de l’estany Llampol i, alhora, per la inclusió d’aquest estany temporal de l’Albera 
dins el sistema protegit de basses de l’Albera de la Xarxa Natura 2000.

A la part baixa de la zona occidental de la serra de l’Albera i en els termes mu-
nicipals de La Jonquera, Cantallops, Capmany i Sant Climent Sescebes apareixen 
un seguit d’estanys, basses i closes d’un alt interès paisatgístic, geològic, botànic i 
faunístic. La majoria d’aquest espais lacustres van ser inclosos dins l’inventari de 
zones humides de Catalunya i formant part del EIN Basses de l’Albera, inclòs dins 
la Xarxa Natura 2000.

En els límits dels termes municipals de Sant Climent Sescebes i Capmany, al 
nord dels estanys de la Cardonera i a la zona coneguda com Les Closes, s’hi troben 
un conjunt d’11 estanys intermitents, inundables durant certa part de l’any. Aquests 
espais humits van ser alterats durant el s. xviii i xix amb la construcció d’una sèrie 
de recs de drenatge que impedien l’acumulació d’aigua. Aquests antics recs connec-
taven tot el conjunt. En l’actualitat els recs es troben colmatats per sediments però 
permeten, encara, l’escorrentia de l’aigua i la interconnexió entre ells. Aquesta aigua 
s’escola en menys de 100 metres a la riera de Torrelles, a límit de la zona protegida 
del EIN Riu Llobregat d’Empordà.

Aquesta zona descrita tot i limitar amb l’EIN Basses de l’Albera no hi és inclosa. 
Únicament d’aquest conjunt de petits estanys temporals, l’estany Llampol i l’estany 
d’en Sendu, coneguts a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya com estanys de 
Serra-Saguer i nord de la Cardonera, respectivament, són inclosos dins aquest in-
ventari. Aquests topònims, però, són aplicats des de fa poc en la cartografia, caldria 
canviar-los pels coneguts des de sempre en el territori.

Recentment ha sortit a la llum un projecte de construcció d’una granja d’engreix 
de porcs (1.984 caps) a construir a escassos 90 metres de l’estany Llampol (o de Ser-
ra-Saguer, inclòs dins el inventari de zones humides de Catalunya) i ubicada, total-
ment dins la cubeta d’una closa inundable. Aquesta closa és un antic estany, dessecat 
en el seu moment gràcies a un rec que extreu l’aigua cap a la riera de Torrelles (EIN 
riu Llobregat d’Empordà) i cap a l’estany Llampol.

La pròpia construcció de la granja i l’activitat que se’n derivi de la seva explo-
tació com el trànsit de camions per la petita pista forestal pública d’accés, la possi-
bilitat de fuita de purins i la dispersió de restes de fems per acció de la pluja cap al 
sistema de recs d’escorrentia i en conseqüència cap a la resta de closes, basses, es-
tany Llampol i el riu Torrelles pot provocar unes alteracions irreversibles al conjunt 
d’aquesta zona.

El passat 24 de novembre de 2018 va tenir lloc a la Jonquera la Trobada d’Estu-
diosos del Patrimoni Natural de l’Albera, amb la participació de 15 comunicacions 
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i l’assistència de més de 40 participants. En la taula de conclusions de la trobada es 
va posar en valor la necessitat de preservar de tota alteració aquesta zona descrita.

Tal com s’especifica literalment en el punt 12 del Pla de l’Estratègia ESNATURA  
2030, presentat aquest mes de novembre per la Generalitat de Catalunya: «es revisa-
rà el catàleg de zones humides de Catalunya, se li atorgarà un reconeixement legal 
específic, i les zones que es considerin prioritàries s’incorporaran al Sistema d’Es-
pais Naturals Protegits» 

Per aquest motiu, els sotasignats demanem al Departament de Política Territorial 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: 

– Té coneixement el Departament de Territori i Sostenibilitat del fet que 30 cien-
tífics i estudiosos de l’Albera donen suport a la IAEDEN en la necessitat d’incloure 
l’estany Llampol dins de Xarxa Natura 2000?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a 
instal·lar una granja de porcs prop de l’estany Llampol
314-04265/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 32549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat 28 de febrer de 2019, la IAEDEN va entrar al registre del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya una sol·licitud per dema-
nar l’aturada de la tramitació definitiva de la granja de gairebé 2.000 porcs a tocar 
de l’estany Llampol i, alhora, per la inclusió d’aquest estany temporal de l’Albera 
dins el sistema protegit de basses de l’Albera de la Xarxa Natura 2000.

A la part baixa de la zona occidental de la serra de l’Albera i en els termes mu-
nicipals de La Jonquera, Cantallops, Capmany i Sant Climent Sescebes apareixen 
un seguit d’estanys, basses i closes d’un alt interès paisatgístic, geològic, botànic i 
faunístic. La majoria d’aquest espais lacustres van ser inclosos dins l’inventari de 
zones humides de Catalunya i formant part del EIN Basses de l’Albera, inclòs dins 
la Xarxa Natura 2000.

En els límits dels termes municipals de Sant Climent Sescebes i Capmany, al 
nord dels estanys de la Cardonera i a la zona coneguda com Les Closes, s’hi troben 
un conjunt d’11 estanys intermitents, inundables durant certa part de l’any. Aquests 
espais humits van ser alterats durant el s. xviii i xix amb la construcció d’una sèrie 
de recs de drenatge que impedien l’acumulació d’aigua. Aquests antics recs connec-
taven tot el conjunt. En l’actualitat els recs es troben colmatats per sediments però 
permeten, encara, l’escorrentia de l’aigua i la interconnexió entre ells. Aquesta aigua 
s’escola en menys de 100 metres a la riera de Torrelles, a límit de la zona protegida 
del EIN Riu Llobregat d’Empordà.

Aquesta zona descrita tot i limitar amb l’EIN Basses de l’Albera no hi és inclosa. 
Únicament d’aquest conjunt de petits estanys temporals, l’estany Llampol i l’estany 
d’en Sendu, coneguts a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya com estanys de 
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Serra-Saguer i nord de la Cardonera, respectivament, són inclosos dins aquest in-
ventari. Aquests topònims, però, són aplicats des de fa poc en la cartografia, caldria 
canviar-los pels coneguts des de sempre en el territori.

Recentment ha sortit a la llum un projecte de construcció d’una granja d’engreix 
de porcs (1.984 caps) a construir a escassos 90 metres de l’estany Llampol (o de Ser-
ra-Saguer, inclòs dins el inventari de zones humides de Catalunya) i ubicada, total-
ment dins la cubeta d’una closa inundable. Aquesta closa és un antic estany, dessecat 
en el seu moment gràcies a un rec que extreu l’aigua cap a la riera de Torrelles (EIN 
riu Llobregat d’Empordà) i cap a l’estany Llampol.

La pròpia construcció de la granja i l’activitat que se’n derivi de la seva explo-
tació com el trànsit de camions per la petita pista forestal pública d’accés, la possi-
bilitat de fuita de purins i la dispersió de restes de fems per acció de la pluja cap al 
sistema de recs d’escorrentia i en conseqüència cap a la resta de closes, basses, es-
tany Llampol i el riu Torrelles pot provocar unes alteracions irreversibles al conjunt 
d’aquesta zona.

El passat 24 de novembre de 2018 va tenir lloc a la Jonquera la Trobada d’Estu-
diosos del Patrimoni Natural de l’Albera, amb la participació de 15 comunicacions 
i l’assistència de més de 40 participants. En la taula de conclusions de la trobada es 
va posar en valor la necessitat de preservar de tota alteració aquesta zona descrita.

Tal com s’especifica literalment en el punt 12 del Pla de l’Estratègia ESNATURA  
2030, presentat aquest mes de novembre per la Generalitat de Catalunya: «es revisa-
rà el catàleg de zones humides de Catalunya, se li atorgarà un reconeixement legal 
específic, i les zones que es considerin prioritàries s’incorporaran al Sistema d’Es-
pais Naturals Protegits» 

Per aquest motiu, els sotasignats demanem al Departament de Política Territorial 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: 

– Té previst la Generalitat autoritzar la instal·lació d’una granja de porcs en 
aquest espai descrit?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc que la 
construcció d’una granja de porcs implica per als valors naturals de 
la zona de l’estany Llampol
314-04266/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 32550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat 28 de febrer de 2019, la IAEDEN va entrar al registre del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya una sol·licitud per dema-
nar l’aturada de la tramitació definitiva de la granja de gairebé 2.000 porcs a tocar 
de l’estany Llampol i, alhora, per la inclusió d’aquest estany temporal de l’Albera 
dins el sistema protegit de basses de l’Albera de la Xarxa Natura 2000.
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A la part baixa de la zona occidental de la serra de l’Albera i en els termes mu-
nicipals de La Jonquera, Cantallops, Capmany i Sant Climent Sescebes apareixen 
un seguit d’estanys, basses i closes d’un alt interès paisatgístic, geològic, botànic i 
faunístic. La majoria d’aquest espais lacustres van ser inclosos dins l’inventari de 
zones humides de Catalunya i formant part del EIN Basses de l’Albera, inclòs dins 
la Xarxa Natura 2000.

En els límits dels termes municipals de Sant Climent Sescebes i Capmany, al 
nord dels estanys de la Cardonera i a la zona coneguda com Les Closes, s’hi troben 
un conjunt d’11 estanys intermitents, inundables durant certa part de l’any. Aquests 
espais humits van ser alterats durant el s. xviii i xix amb la construcció d’una sèrie 
de recs de drenatge que impedien l’acumulació d’aigua. Aquests antics recs connec-
taven tot el conjunt. En l’actualitat els recs es troben colmatats per sediments però 
permeten, encara, l’escorrentia de l’aigua i la interconnexió entre ells. Aquesta aigua 
s’escola en menys de 100 metres a la riera de Torrelles, a límit de la zona protegida 
del EIN Riu Llobregat d’Empordà.

Aquesta zona descrita tot i limitar amb l’EIN Basses de l’Albera no hi és inclosa. 
Únicament d’aquest conjunt de petits estanys temporals, l’estany Llampol i l’estany 
d’en Sendu, coneguts a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya com estanys de 
Serra-Saguer i nord de la Cardonera, respectivament, són inclosos dins aquest in-
ventari. Aquests topònims, però, són aplicats des de fa poc en la cartografia, caldria 
canviar-los pels coneguts des de sempre en el territori.

Recentment ha sortit a la llum un projecte de construcció d’una granja d’engreix 
de porcs (1.984 caps) a construir a escassos 90 metres de l’estany Llampol (o de Ser-
ra-Saguer, inclòs dins el inventari de zones humides de Catalunya) i ubicada, total-
ment dins la cubeta d’una closa inundable. Aquesta closa és un antic estany, dessecat 
en el seu moment gràcies a un rec que extreu l’aigua cap a la riera de Torrelles (EIN 
riu Llobregat d’Empordà) i cap a l’estany Llampol.

La pròpia construcció de la granja i l’activitat que se’n derivi de la seva explo-
tació com el trànsit de camions per la petita pista forestal pública d’accés, la possi-
bilitat de fuita de purins i la dispersió de restes de fems per acció de la pluja cap al 
sistema de recs d’escorrentia i en conseqüència cap a la resta de closes, basses, es-
tany Llampol i el riu Torrelles pot provocar unes alteracions irreversibles al conjunt 
d’aquesta zona.

El passat 24 de novembre de 2018 va tenir lloc a la Jonquera la Trobada d’Estu-
diosos del Patrimoni Natural de l’Albera, amb la participació de 15 comunicacions 
i l’assistència de més de 40 participants. En la taula de conclusions de la trobada es 
va posar en valor la necessitat de preservar de tota alteració aquesta zona descrita.

Tal com s’especifica literalment en el punt 12 del Pla de l’Estratègia ESNATURA  
2030, presentat aquest mes de novembre per la Generalitat de Catalunya: «es revisa-
rà el catàleg de zones humides de Catalunya, se li atorgarà un reconeixement legal 
específic, i les zones que es considerin prioritàries s’incorporaran al Sistema d’Es-
pais Naturals Protegits» 

Per aquest motiu, els sotasignats demanem al Departament de Política Territorial 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: 

– És conscient el Departament de Territori i Sostenibilitat que aquesta granja 
de porcs implica un risc molt elevat de malmetre els valors natural i paisatgístics 
d’aquesta zona?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de 
l’espai d’interès natural de les Basses de l’Albera
314-04267/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CATECP

Reg. 32551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
163 i 166 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El passat 28 de febrer de 2019, la IAEDEN va entrar al registre del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya una sol·licitud per dema-
nar l’aturada de la tramitació definitiva de la granja de gairebé 2.000 porcs a tocar 
de l’estany Llampol i, alhora, per la inclusió d’aquest estany temporal de l’Albera 
dins el sistema protegit de basses de l’Albera de la Xarxa Natura 2000.

A la part baixa de la zona occidental de la serra de l’Albera i en els termes mu-
nicipals de La Jonquera, Cantallops, Capmany i Sant Climent Sescebes apareixen 
un seguit d’estanys, basses i closes d’un alt interès paisatgístic, geològic, botànic i 
faunístic. La majoria d’aquest espais lacustres van ser inclosos dins l’inventari de 
zones humides de Catalunya i formant part del EIN Basses de l’Albera, inclòs dins 
la Xarxa Natura 2000.

En els límits dels termes municipals de Sant Climent Sescebes i Capmany, al 
nord dels estanys de la Cardonera i a la zona coneguda com Les Closes, s’hi troben 
un conjunt d’11 estanys intermitents, inundables durant certa part de l’any. Aquests 
espais humits van ser alterats durant el s. xviii i xix amb la construcció d’una sèrie 
de recs de drenatge que impedien l’acumulació d’aigua. Aquests antics recs connec-
taven tot el conjunt. En l’actualitat els recs es troben colmatats per sediments però 
permeten, encara, l’escorrentia de l’aigua i la interconnexió entre ells. Aquesta aigua 
s’escola en menys de 100 metres a la riera de Torrelles, a límit de la zona protegida 
del EIN Riu Llobregat d’Empordà.

Aquesta zona descrita tot i limitar amb l’EIN Basses de l’Albera no hi és inclosa. 
Únicament d’aquest conjunt de petits estanys temporals, l’estany Llampol i l’estany 
d’en Sendu, coneguts a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya com estanys de 
Serra-Saguer i nord de la Cardonera, respectivament, són inclosos dins aquest in-
ventari. Aquests topònims, però, són aplicats des de fa poc en la cartografia, caldria 
canviar-los pels coneguts des de sempre en el territori.

Recentment ha sortit a la llum un projecte de construcció d’una granja d’engreix 
de porcs (1.984 caps) a construir a escassos 90 metres de l’estany Llampol (o de Ser-
ra-Saguer, inclòs dins el inventari de zones humides de Catalunya) i ubicada, total-
ment dins la cubeta d’una closa inundable. Aquesta closa és un antic estany, dessecat 
en el seu moment gràcies a un rec que extreu l’aigua cap a la riera de Torrelles (EIN 
riu Llobregat d’Empordà) i cap a l’estany Llampol.

La pròpia construcció de la granja i l’activitat que se’n derivi de la seva explo-
tació com el trànsit de camions per la petita pista forestal pública d’accés, la possi-
bilitat de fuita de purins i la dispersió de restes de fems per acció de la pluja cap al 
sistema de recs d’escorrentia i en conseqüència cap a la resta de closes, basses, es-
tany Llampol i el riu Torrelles pot provocar unes alteracions irreversibles al conjunt 
d’aquesta zona.

El passat 24 de novembre de 2018 va tenir lloc a la Jonquera la Trobada d’Estu-
diosos del Patrimoni Natural de l’Albera, amb la participació de 15 comunicacions 
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i l’assistència de més de 40 participants. En la taula de conclusions de la trobada es 
va posar en valor la necessitat de preservar de tota alteració aquesta zona descrita.

Tal com s’especifica literalment en el punt 12 del Pla de l’Estratègia ESNATURA  
2030, presentat aquest mes de novembre per la Generalitat de Catalunya: «es revisa-
rà el catàleg de zones humides de Catalunya, se li atorgarà un reconeixement legal 
específic, i les zones que es considerin prioritàries s’incorporaran al Sistema d’Es-
pais Naturals Protegits» 

Per aquest motiu, els sotasignats demanem al Departament de Política Territorial 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: 

– Té previst el Departament de Territori i Sostenibilitat que la a zona compresa 
entre el riu Torrelles (EIN riu Llobregat d’Empordà) i els dos polígons protegits de 
l’EIN Basses de l’Albera, on s’hi troben aquest conjunt de closes, basses i estanys, 
on s’hi mantenen hàbitats i espècies de flora i fauna d’interès comunitari, s’afegeixi 
a la resta de les zones protegides de l’EIN Basses de l’Albera i que passi a formar 
part de la Xarxa Natura 2000?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
David Cid Colomer, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de 
la partida extraordinària per a garantir l’alimentació i les activitats 
culturals i de lleure de qualitat durant l’estiu als infants en situació 
de pobresa
314-04268/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 32674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En el marc del Pla de lluita contra la pobresa infantil, el Consell de Ministres 

va acordar (Orden SCB/896/2018, de 24 d’agost de 2018) una quantia addicional de  
5,2 milions d’euros, per a garantir l’alimentació i les activitats culturals i d’oci de qua-
litat durant l’estiu a la infància en situació de pobresa.

D’aquesta partida extraordinària, es van assignar a Catalunya 624.520 €.
– A què ha destinat la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies aquesta 

aportació per a la infància en risc?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de la 
despesa de l’ajut extraordinari per a garantir l’alimentació i les 
activitats culturals i de lleure de qualitat durant l’estiu als infants en 
situació de pobresa
314-04269/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 32675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En el marc del Pla de lluita contra la pobresa infantil, el Consell de Ministres va 

acordar (Orden SCB/896/2018, de 24 d’agost de 2018) una quantia addicional de 5,2 mi-
lions d’euros, per a garantir l’alimentació i les activitats culturals i d’oci de qualitat du-
rant l’estiu a la infància en situació de pobresa.

D’aquesta partida extraordinària, es van assignar a Catalunya 624.520 €.
– Quan s’ha fet o farà la despesa d’aquests ajuts?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució 
territorial de l’ajut extraordinari per a garantir l’alimentació i les 
activitats culturals i de lleure de qualitat durant l’estiu als infants en 
situació de pobresa
314-04270/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 32676 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En el marc del Pla de lluita contra la pobresa infantil, el Consell de Ministres va 

acordar (Orden SCB/896/2018, de 24 d’agost de 2018) una quantia addicional de 5,2 mi-
lions d’euros, per a garantir l’alimentació i les activitats culturals i d’oci de qualitat du-
rant l’estiu a la infància en situació de pobresa.

D’aquesta partida extraordinària, es van assignar a Catalunya 624.520 €.
– Com ha distribuït els recursos a nivell territorial? Quina informació ha fet arri-

bar als ajuntaments?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució 
en activitats i actuacions de l’ajut extraordinari per a garantir 
l’alimentació i les activitats culturals i de lleure de qualitat durant 
l’estiu als infants en situació de pobresa
314-04271/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 32677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En el marc del Pla de lluita contra la pobresa infantil, el Consell de Ministres va 

acordar (Orden SCB/896/2018, de 24 d’agost de 2018) una quantia addicional de 5,2 mi-
lions d’euros, per a garantir l’alimentació i les activitats culturals i d’oci de qualitat du-
rant l’estiu a la infància en situació de pobresa.

D’aquesta partida extraordinària, es van assignar a Catalunya 624.520 €.
– Com ha distribuït els recursos a nivell d’activitats i actuacions?

Palau del Parlament, 11 de març de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu policial 
del 8 de març de 2019 amb motiu del Dia de la Dona Treballadora
314-04272/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 32741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres 8 de març, en el context de commemoració del Dia de la 

Dona Treballadora, el moviment feminista va fer una crida a fer seguiment de la 
vaga feminista, una vaga de cures, de consum i laboral.

Com cada 8 de març, a banda d’una gran mobilització que recorre els carrers 
de Barcelona a la tarda de manera unificada, al matí es varen realitzar actes des-
centralitzats als diferents barris i districtes de la ciutat, com és l’exemple del barri 
d’Horta, on es va realitzar una cercavila on van participar menys de cent persones, 
criatures incloses, i en la qual es van dur a terme diferents accions per tal de fer una 
crida a la vaga de consum, aconseguint que fos el barri amb un descens més acusat 
del consum, del 30%.

La cercavila, amb inici al CAP d’Horta, va comptar, des del moment inicial de 
tall de la circulació, amb patrulla dels Mossos d’Esquadra uniformada, així com, a 
mig recorregut, es va detectar la presència de dos agents vestits de paisà.

Aquests dos agents vestits de paisà no van actuar durant les primeres accions a di-
versos comerços del barri, però sí que ho va fer un d’ells quan es va voler dur a terme 
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la mateixa acció que en comerços anteriors al supermercat de la cadena Mercadona. 
Va retenir a un reduït grup, demanant als seus companys (a l’altre agent de paisà i 
als agents uniformats) que l’ajudessin, anant a buscar algunes de les noies que ha-
vien aconseguit fugir, preses per la por, i fent un ús desprorporcionat de la força amb, 
d’entre altres coses, empentes. Malgrat que el grup havia estat reduït, 4 furgonetes 
de la Brimo van arribar, així com un helicòpter que sobrevolava el barri. Repetim: la 
cercavila no arribava a 100 persones, amb menors inclosos.

Finalment, les noies van poder marxar, tot i que, a través de la premsa i els seus 
canals de comunicació, hem pogut saber que dues d’elles resten com a investigades 
per atemptat contra agents de l’autoritat i lesions lleus a vigilants de seguretat de 
l’anomenat establiment.

Aquest incident no va ser l’únic denunciat per col·lectius feministes al llarg del 
matí.

– Quin va ser l’operatiu policial organitzat amb motiu del 8 de març, Dia de la 
Dona Treballadora?

Palau del Parlament, 12 de març de 2019
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si es van registrar 
incidents el 8 de març de 2019 amb motiu del Dia de la Dona 
Treballadora
314-04273/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 32742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres 8 de març, en el context de commemoració del Dia de la Dona 

Treballadora, el moviment feminista va fer una crida a fer seguiment de la vaga fe-
minista, una vaga de cures, de consum i laboral.

Com cada 8 de març, a banda d’una gran mobilització que recorre els carrers 
de Barcelona a la tarda de manera unificada, al matí es varen realitzar actes des-
centralitzats als diferents barris i districtes de la ciutat, com és l’exemple del barri 
d’Horta, on es va realitzar una cercavila on van participar menys de cent persones, 
criatures incloses, i en la qual es van dur a terme diferents accions per tal de fer una 
crida a la vaga de consum, aconseguint que fos el barri amb un descens més acusat 
del consum, del 30%.

La cercavila, amb inici al CAP d’Horta, va comptar, des del moment inicial de 
tall de la circulació, amb patrulla dels Mossos d’Esquadra uniformada, així com, a 
mig recorregut, es va detectar la presència de dos agents vestits de paisà.

Aquests dos agents vestits de paisà no van actuar durant les primeres accions a di-
versos comerços del barri, però sí que ho va fer un d’ells quan es va voler dur a terme 
la mateixa acció que en comerços anteriors al supermercat de la cadena Mercadona. 
Va retenir a un reduït grup, demanant als seus companys (a l’altre agent de paisà i 
als agents uniformats) que l’ajudessin, anant a buscar algunes de les noies que havien 
aconseguit fugir, preses per la por, i fent un ús desprorporcionat de la força amb, 
d’entre altres coses, empentes. Malgrat que el grup havia estat reduït, 4 furgonetes 
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de la Brimo van arribar, així com un helicòpter que sobrevolava el barri. Repetim: la 
cercavila no arribava a 100 persones, amb menors inclosos.

Finalment, les noies van poder marxar, tot i que, a través de la premsa i els seus 
canals de comunicació, hem pogut saber que dues d’elles resten com a investigades 
per atemptat contra agents de l’autoritat i lesions lleus a vigilants de seguretat de 
l’anomenat establiment.

Aquest incident no va ser l’únic denunciat per col·lectius feministes al llarg del 
matí.

– Es varen registrar incidents en el marc del 8 de març al territori català? Si la 
resposta és afirmativa, quants i de quines característiques?

Palau del Parlament, 12 de març de 2019
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu 
policial del matí del 8 de març de 2019 amb motiu del Dia de la Dona 
Treballadora al barri d’Horta, de Barcelona
314-04274/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 32743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres 8 de març, en el context de commemoració del Dia de la Dona 

Treballadora, el moviment feminista va fer una crida a fer seguiment de la vaga fe-
minista, una vaga de cures, de consum i laboral.

Com cada 8 de març, a banda d’una gran mobilització que recorre els carrers 
de Barcelona a la tarda de manera unificada, al matí es varen realitzar actes des-
centralitzats als diferents barris i districtes de la ciutat, com és l’exemple del barri 
d’Horta, on es va realitzar una cercavila on van participar menys de cent persones, 
criatures incloses, i en la qual es van dur a terme diferents accions per tal de fer una 
crida a la vaga de consum, aconseguint que fos el barri amb un descens més acusat 
del consum, del 30%.

La cercavila, amb inici al CAP d’Horta, va comptar, des del moment inicial de 
tall de la circulació, amb patrulla dels Mossos d’Esquadra uniformada, així com, a 
mig recorregut, es va detectar la presència de dos agents vestits de paisà.

Aquests dos agents vestits de paisà no van actuar durant les primeres accions 
a diversos comerços del barri, però sí que ho va fer un d’ells quan es va voler dur 
a terme la mateixa acció que en comerços anteriors al supermercat de la cadena 
Mercadona. Va retenir a un reduït grup, demanant als seus companys (a l’altre 
agent de paisà i als agents uniformats) que l’ajudessin, anant a buscar algunes de 
les noies que havien aconseguit fugir, preses per la por, i fent un ús desprorporcio-
nat de la força amb, d’entre altres coses, empentes. Malgrat que el grup havia estat 
reduït, 4 furgonetes de la Brimo van arribar, així com un helicòpter que sobrevola-
va el barri. Repetim: la cercavila no arribava a 100 persones, amb menors inclosos.

Finalment, les noies van poder marxar, tot i que, a través de la premsa i els seus 
canals de comunicació, hem pogut saber que dues d’elles resten com a investigades 
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per atemptat contra agents de l’autoritat i lesions lleus a vigilants de seguretat de 
l’anomenat establiment.

Aquest incident no va ser l’únic denunciat per col·lectius feministes al llarg del 
matí.

– Quin va ser l’operatiu policial concret planificat pel barri d’Horta (Barcelona) 
el 8 de març al matí?

Palau del Parlament, 12 de març de 2019
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
policies vestits de paisà van actuar abans que els agents uniformats 
el 8 de març de 2019 al barri d’Horta, de Barcelona, durant els actes 
del Dia de la Dona Treballadora
314-04275/12

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CATECP

Reg. 32744 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat divendres 8 de març, en el context de commemoració del Dia de la Dona 

Treballadora, el moviment feminista va fer una crida a fer seguiment de la vaga fe-
minista, una vaga de cures, de consum i laboral.

Com cada 8 de març, a banda d’una gran mobilització que recorre els carrers 
de Barcelona a la tarda de manera unificada, al matí es varen realitzar actes des-
centralitzats als diferents barris i districtes de la ciutat, com és l’exemple del barri 
d’Horta, on es va realitzar una cercavila on van participar menys de cent persones, 
criatures incloses, i en la qual es van dur a terme diferents accions per tal de fer una 
crida a la vaga de consum, aconseguint que fos el barri amb un descens més acusat 
del consum, del 30%.

La cercavila, amb inici al CAP d’Horta, va comptar, des del moment inicial de 
tall de la circulació, amb patrulla dels Mossos d’Esquadra uniformada, així com, a 
mig recorregut, es va detectar la presència de dos agents vestits de paisà.

Aquests dos agents vestits de paisà no van actuar durant les primeres accions a di-
versos comerços del barri, però sí que ho va fer un d’ells quan es va voler dur a terme 
la mateixa acció que en comerços anteriors al supermercat de la cadena Mercadona. 
Va retenir a un reduït grup, demanant als seus companys (a l’altre agent de paisà i 
als agents uniformats) que l’ajudessin, anant a buscar algunes de les noies que havien 
aconseguit fugir, preses per la por, i fent un ús desprorporcionat de la força amb, 
d’entre altres coses, empentes. Malgrat que el grup havia estat reduït, 4 furgonetes 
de la Brimo van arribar, així com un helicòpter que sobrevolava el barri. Repetim: la 
cercavila no arribava a 100 persones, amb menors inclosos.

Finalment, les noies van poder marxar, tot i que, a través de la premsa i els seus 
canals de comunicació, hem pogut saber que dues d’elles resten com a investigades 
per atemptat contra agents de l’autoritat i lesions lleus a vigilants de seguretat de 
l’anomenat establiment.

Aquest incident no va ser l’únic denunciat per col·lectius feministes al llarg del 
matí.
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– Quin va ser el motiu pel qual la policia vestida de paisà va actuar abans que 
agents uniformats, també presents, i que no van actuar fins que la policia de paisà 
els ho va requerir?

Palau del Parlament, 12 de març de 2019
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un pla 
estratègic que freni la caiguda de la indústria i la pèrdua de llocs de 
treball
314-04276/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 32791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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: 
– 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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seguretat de la 
carretera C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar
314-04277/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 32855 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En els darrers temps s’han produït diferents accidents greus en la carretera C-63, 

entre Lloret de Mar i Vidreres, sent especialment greus els succeït aquest estiu pas-
sat i, el també recent, a principis de març. Cal recordar que aquesta carretera és 
una de les que ha registrat més accident mortals durant el 2018 a la demarcació de 
Girona.

Podem afirmar que la C-63 s’ha convertit en una via interurbana, ja que al re-
corregut que ens ocupa hi ha nombroses urbanitzacions, amb una població estable 
considerable, que es desplacen indistintament a Vidreres o a Lloret de Mar. És en 
aquest sentit que entenem que no es pot considerar una via ràpida.

Defensem que qualsevol solució ha de posar en el centre la seguretat i la vida de 
les persones i aconseguir una mobilitat més pacífica, per sobre de qualsevol altra 
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consideració. Per això creiem necessari un debat sobre el paper que exerceix en la 
nostra societat la velocitat i els interessos econòmics que moltes vegades es mouen 
a l’hora de gestionar els anomenats «punts negres». Defensem que qualsevol solució 
ha d’anar destinada a evitar els accidents i reduir la velocitat en una carretera que 
travessa punts molt poblats i especialment sensibles.

Creiem que hem d’abordar la problemàtica des d’una visió global posant en el 
centre la qualitat de vida de totes les persones que viuen al voltant d’aquesta carre-
tera i no només dels que hi circulen amb cotxe. Tendir, per tant, a una pacificació de 
la via i un impuls més decidit del transport públic com a alternativa al privat.

Aquesta carretera no només suporta el trànsit que va de Lloret de Mar a l’inte-
rior de la comarca i a Girona, també és una via d’entrada dels turistes que venen a 
la Costa Brava Sud i que opten per utilitzar el transport per carretera, tant automò-
bils com autobusos. També per aquesta carretera ve gran quantitat dels subministra-
ments que arriben als hotels de Lloret de Mar.

És una carretera que en alguns trams del seu traçat hi ha revolts d’especial peri-
llositat. També té una característica que fa molt difícil, per no dir impossible, que es 
pugui desdoblar; l’existència a banda i banda de nombroses urbanitzacions que estan 
a tocar amb ella. Molts d’aquest accessos tenen una alta perillositat com, per exem-
ple, els dels Pinars a Lloret de Mar o Terrafortuna a Vidreres, degut a que s’hi pot 
accedir des dels dos sentits de la marxa sense que existeixin carrils suficients i en 
algunes sortides i entrades visibilitat suficient.

Per tot l’exposat, preguntem: 
– Considera la Generalitat que la Carretera C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar 

és una carretera segura per els seus usuaris?

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-
se amb les entitats veïnals de les urbanitzacions de Vidreres i Lloret 
de Mar a les quals s’accedeix per la carretera C-63
314-04278/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 32856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En els darrers temps s’han produït diferents accidents greus en la carretera C-63, 

entre Lloret de Mar i Vidreres, sent especialment greus els succeït aquest estiu pas-
sat i, el també recent, a principis de març. Cal recordar que aquesta carretera és 
una de les que ha registrat més accident mortals durant el 2018 a la demarcació de 
Girona.

Podem afirmar que la C-63 s’ha convertit en una via interurbana, ja que al re-
corregut que ens ocupa hi ha nombroses urbanitzacions, amb una població estable 
considerable, que es desplacen indistintament a Vidreres o a Lloret de Mar. És en 
aquest sentit que entenem que no es pot considerar una via ràpida.

Defensem que qualsevol solució ha de posar en el centre la seguretat i la vida de 
les persones i aconseguir una mobilitat més pacífica, per sobre de qualsevol altra 

Fascicle quart
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consideració. Per això creiem necessari un debat sobre el paper que exerceix en la 
nostra societat la velocitat i els interessos econòmics que moltes vegades es mouen 
a l’hora de gestionar els anomenats «punts negres». Defensem que qualsevol solució 
ha d’anar destinada a evitar els accidents i reduir la velocitat en una carretera que 
travessa punts molt poblats i especialment sensibles.

Creiem que hem d’abordar la problemàtica des d’una visió global posant en el 
centre la qualitat de vida de totes les persones que viuen al voltant d’aquesta carre-
tera i no només dels que hi circulen amb cotxe. Tendir, per tant, a una pacificació de 
la via i un impuls més decidit del transport públic com a alternativa al privat.

Aquesta carretera no només suporta el trànsit que va de Lloret de Mar a l’inte-
rior de la comarca i a Girona, també és una via d’entrada dels turistes que venen a 
la Costa Brava Sud i que opten per utilitzar el transport per carretera, tant automò-
bils com autobusos. També per aquesta carretera ve gran quantitat dels subministra-
ments que arriben als hotels de Lloret de Mar.

És una carretera que en alguns trams del seu traçat hi ha revolts d’especial peri-
llositat. També té una característica que fa molt difícil, per no dir impossible, que es 
pugui desdoblar; l’existència a banda i banda de nombroses urbanitzacions que estan 
a tocar amb ella. Molts d’aquest accessos tenen una alta perillositat com, per exem-
ple, els dels Pinars a Lloret de Mar o Terrafortuna a Vidreres, degut a que s’hi pot 
accedir des dels dos sentits de la marxa sense que existeixin carrils suficients i en 
algunes sortides i entrades visibilitat suficient.

Per tot l’exposat, preguntem: 
– Té previst la Generalitat reunir-se amb les entitat veïnals de les principals ur-

banitzacions de Vidreres i Lloret de Mar que hi tenen accés via la C-63?

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a reduir la velocitat dels vehicles a les zones de la 
carretera C-63 amb més accidents
314-04279/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 32857 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En els darrers temps s’han produït diferents accidents greus en la carretera C-63, 

entre Lloret de Mar i Vidreres, sent especialment greus els succeït aquest estiu pas-
sat i, el també recent, a principis de març. Cal recordar que aquesta carretera és 
una de les que ha registrat més accident mortals durant el 2018 a la demarcació de 
Girona.

Podem afirmar que la C-63 s’ha convertit en una via interurbana, ja que al re-
corregut que ens ocupa hi ha nombroses urbanitzacions, amb una població estable 
considerable, que es desplacen indistintament a Vidreres o a Lloret de Mar. És en 
aquest sentit que entenem que no es pot considerar una via ràpida.

Defensem que qualsevol solució ha de posar en el centre la seguretat i la vida de 
les persones i aconseguir una mobilitat més pacífica, per sobre de qualsevol altra 
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consideració. Per això creiem necessari un debat sobre el paper que exerceix en la 
nostra societat la velocitat i els interessos econòmics que moltes vegades es mouen 
a l’hora de gestionar els anomenats «punts negres». Defensem que qualsevol solució 
ha d’anar destinada a evitar els accidents i reduir la velocitat en una carretera que 
travessa punts molt poblats i especialment sensibles.

Creiem que hem d’abordar la problemàtica des d’una visió global posant en el 
centre la qualitat de vida de totes les persones que viuen al voltant d’aquesta carre-
tera i no només dels que hi circulen amb cotxe. Tendir, per tant, a una pacificació de 
la via i un impuls més decidit del transport públic com a alternativa al privat.

Aquesta carretera no només suporta el trànsit que va de Lloret de Mar a l’inte-
rior de la comarca i a Girona, també és una via d’entrada dels turistes que venen a 
la Costa Brava Sud i que opten per utilitzar el transport per carretera, tant automò-
bils com autobusos. També per aquesta carretera ve gran quantitat dels subministra-
ments que arriben als hotels de Lloret de Mar.

És una carretera que en alguns trams del seu traçat hi ha revolts d’especial peri-
llositat. També té una característica que fa molt difícil, per no dir impossible, que es 
pugui desdoblar; l’existència a banda i banda de nombroses urbanitzacions que estan 
a tocar amb ella. Molts d’aquest accessos tenen una alta perillositat com, per exem-
ple, els dels Pinars a Lloret de Mar o Terrafortuna a Vidreres, degut a que s’hi pot 
accedir des dels dos sentits de la marxa sense que existeixin carrils suficients i en 
algunes sortides i entrades visibilitat suficient.

Per tot l’exposat, preguntem: 
– Té previst la Generalitat adoptar mesures efectives per a la reducció de la ve-

locitat a les zones on s’hagin produït més accidents?

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes per 
a garantir la seguretat als accessos de les urbanitzacions de la 
carretera C-63 a Lloret de Mar
314-04280/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 32858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En els darrers temps s’han produït diferents accidents greus en la carretera C-63, 

entre Lloret de Mar i Vidreres, sent especialment greus els succeït aquest estiu pas-
sat i, el també recent, a principis de març. Cal recordar que aquesta carretera és 
una de les que ha registrat més accident mortals durant el 2018 a la demarcació de 
Girona.

Podem afirmar que la C-63 s’ha convertit en una via interurbana, ja que al re-
corregut que ens ocupa hi ha nombroses urbanitzacions, amb una població estable 
considerable, que es desplacen indistintament a Vidreres o a Lloret de Mar. És en 
aquest sentit que entenem que no es pot considerar una via ràpida.

Defensem que qualsevol solució ha de posar en el centre la seguretat i la vida de 
les persones i aconseguir una mobilitat més pacífica, per sobre de qualsevol altra 
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consideració. Per això creiem necessari un debat sobre el paper que exerceix en la 
nostra societat la velocitat i els interessos econòmics que moltes vegades es mouen 
a l’hora de gestionar els anomenats «punts negres». Defensem que qualsevol solució 
ha d’anar destinada a evitar els accidents i reduir la velocitat en una carretera que 
travessa punts molt poblats i especialment sensibles.

Creiem que hem d’abordar la problemàtica des d’una visió global posant en el 
centre la qualitat de vida de totes les persones que viuen al voltant d’aquesta carre-
tera i no només dels que hi circulen amb cotxe. Tendir, per tant, a una pacificació de 
la via i un impuls més decidit del transport públic com a alternativa al privat.

Aquesta carretera no només suporta el trànsit que va de Lloret de Mar a l’inte-
rior de la comarca i a Girona, també és una via d’entrada dels turistes que venen a 
la Costa Brava Sud i que opten per utilitzar el transport per carretera, tant automò-
bils com autobusos. També per aquesta carretera ve gran quantitat dels subministra-
ments que arriben als hotels de Lloret de Mar.

És una carretera que en alguns trams del seu traçat hi ha revolts d’especial peri-
llositat. També té una característica que fa molt difícil, per no dir impossible, que es 
pugui desdoblar; l’existència a banda i banda de nombroses urbanitzacions que estan 
a tocar amb ella. Molts d’aquest accessos tenen una alta perillositat com, per exem-
ple, els dels Pinars a Lloret de Mar o Terrafortuna a Vidreres, degut a que s’hi pot 
accedir des dels dos sentits de la marxa sense que existeixin carrils suficients i en 
algunes sortides i entrades visibilitat suficient.

Per tot l’exposat, preguntem: 
– Té la Generalitat, en fase de redacció, projectes per garantir la seguretat als 

accessos de les urbanitzacions de la C-63 en el terme municipal de Lloret de Mar? 
En cas afirmatiu, quan està previst tenir-los enllestits?

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes per 
a garantir la seguretat als accessos de les urbanitzacions de la 
carretera C-63 a Vidreres
314-04281/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 32859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En els darrers temps s’han produït diferents accidents greus en la carretera C-63, 

entre Lloret de Mar i Vidreres, sent especialment greus els succeït aquest estiu pas-
sat i, el també recent, a principis de març. Cal recordar que aquesta carretera és 
una de les que ha registrat més accident mortals durant el 2018 a la demarcació de 
Girona.

Podem afirmar que la C-63 s’ha convertit en una via interurbana, ja que al re-
corregut que ens ocupa hi ha nombroses urbanitzacions, amb una població estable 
considerable, que es desplacen indistintament a Vidreres o a Lloret de Mar. És en 
aquest sentit que entenem que no es pot considerar una via ràpida.
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Defensem que qualsevol solució ha de posar en el centre la seguretat i la vida de 
les persones i aconseguir una mobilitat més pacífica, per sobre de qualsevol altra 
consideració. Per això creiem necessari un debat sobre el paper que exerceix en la 
nostra societat la velocitat i els interessos econòmics que moltes vegades es mouen 
a l’hora de gestionar els anomenats «punts negres». Defensem que qualsevol solució 
ha d’anar destinada a evitar els accidents i reduir la velocitat en una carretera que 
travessa punts molt poblats i especialment sensibles.

Creiem que hem d’abordar la problemàtica des d’una visió global posant en el 
centre la qualitat de vida de totes les persones que viuen al voltant d’aquesta carre-
tera i no només dels que hi circulen amb cotxe. Tendir, per tant, a una pacificació de 
la via i un impuls més decidit del transport públic com a alternativa al privat.

Aquesta carretera no només suporta el trànsit que va de Lloret de Mar a l’inte-
rior de la comarca i a Girona, també és una via d’entrada dels turistes que venen a 
la Costa Brava Sud i que opten per utilitzar el transport per carretera, tant automò-
bils com autobusos. També per aquesta carretera ve gran quantitat dels subministra-
ments que arriben als hotels de Lloret de Mar.

És una carretera que en alguns trams del seu traçat hi ha revolts d’especial peri-
llositat. També té una característica que fa molt difícil, per no dir impossible, que es 
pugui desdoblar; l’existència a banda i banda de nombroses urbanitzacions que estan 
a tocar amb ella. Molts d’aquest accessos tenen una alta perillositat com, per exem-
ple, els dels Pinars a Lloret de Mar o Terrafortuna a Vidreres, degut a que s’hi pot 
accedir des dels dos sentits de la marxa sense que existeixin carrils suficients i en 
algunes sortides i entrades visibilitat suficient.

Per tot l’exposat, preguntem: 
– Té la Generalitat, en fase de redacció, projectes per garantir la seguretat als 

accessos de les urbanitzacions de la C-63 en el terme municipal de Vidreres? En cas 
afirmatiu, quan està previst tenir-los enllestits?

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’habilitar carrils d’alentiment i acceleració als accessos i sortides 
de la carretera C-63 a les urbanitzacions de Vidreres i Lloret de Mar
314-04282/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 32860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En els darrers temps s’han produït diferents accidents greus en la carretera C-63, 

entre Lloret de Mar i Vidreres, sent especialment greus els succeït aquest estiu pas-
sat i, el també recent, a principis de març. Cal recordar que aquesta carretera és 
una de les que ha registrat més accident mortals durant el 2018 a la demarcació de 
Girona.

Podem afirmar que la C-63 s’ha convertit en una via interurbana, ja que al re-
corregut que ens ocupa hi ha nombroses urbanitzacions, amb una població estable 
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considerable, que es desplacen indistintament a Vidreres o a Lloret de Mar. És en 
aquest sentit que entenem que no es pot considerar una via ràpida.

Defensem que qualsevol solució ha de posar en el centre la seguretat i la vida de 
les persones i aconseguir una mobilitat més pacífica, per sobre de qualsevol altra 
consideració. Per això creiem necessari un debat sobre el paper que exerceix en la 
nostra societat la velocitat i els interessos econòmics que moltes vegades es mouen 
a l’hora de gestionar els anomenats «punts negres». Defensem que qualsevol solució 
ha d’anar destinada a evitar els accidents i reduir la velocitat en una carretera que 
travessa punts molt poblats i especialment sensibles.

Creiem que hem d’abordar la problemàtica des d’una visió global posant en el 
centre la qualitat de vida de totes les persones que viuen al voltant d’aquesta carre-
tera i no només dels que hi circulen amb cotxe. Tendir, per tant, a una pacificació de 
la via i un impuls més decidit del transport públic com a alternativa al privat.

Aquesta carretera no només suporta el trànsit que va de Lloret de Mar a l’inte-
rior de la comarca i a Girona, també és una via d’entrada dels turistes que venen a 
la Costa Brava Sud i que opten per utilitzar el transport per carretera, tant automò-
bils com autobusos. També per aquesta carretera ve gran quantitat dels subministra-
ments que arriben als hotels de Lloret de Mar.

És una carretera que en alguns trams del seu traçat hi ha revolts d’especial peri-
llositat. També té una característica que fa molt difícil, per no dir impossible, que es 
pugui desdoblar; l’existència a banda i banda de nombroses urbanitzacions que estan 
a tocar amb ella. Molts d’aquest accessos tenen una alta perillositat com, per exem-
ple, els dels Pinars a Lloret de Mar o Terrafortuna a Vidreres, degut a que s’hi pot 
accedir des dels dos sentits de la marxa sense que existeixin carrils suficients i en 
algunes sortides i entrades visibilitat suficient.

Per tot l’exposat, preguntem: 
– En els accessos i sortides més utilitzats de les urbanitzacions, té previst la Ge-

neralitat implementar carrils de desacceleració i d’incorporació?

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’instal·lar mecanismes intel·ligents per a regular el trànsit d’entrada 
i sortida de les urbanitzacions de Vidreres i Lloret de Mar a la 
carretera C-63
314-04283/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 32861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En els darrers temps s’han produït diferents accidents greus en la carretera C-63, 

entre Lloret de Mar i Vidreres, sent especialment greus els succeït aquest estiu pas-
sat i, el també recent, a principis de març. Cal recordar que aquesta carretera és 
una de les que ha registrat més accident mortals durant el 2018 a la demarcació de 
Girona.
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Podem afirmar que la C-63 s’ha convertit en una via interurbana, ja que al re-
corregut que ens ocupa hi ha nombroses urbanitzacions, amb una població estable 
considerable, que es desplacen indistintament a Vidreres o a Lloret de Mar. És en 
aquest sentit que entenem que no es pot considerar una via ràpida.

Defensem que qualsevol solució ha de posar en el centre la seguretat i la vida de 
les persones i aconseguir una mobilitat més pacífica, per sobre de qualsevol altra 
consideració. Per això creiem necessari un debat sobre el paper que exerceix en la 
nostra societat la velocitat i els interessos econòmics que moltes vegades es mouen 
a l’hora de gestionar els anomenats «punts negres». Defensem que qualsevol solució 
ha d’anar destinada a evitar els accidents i reduir la velocitat en una carretera que 
travessa punts molt poblats i especialment sensibles.

Creiem que hem d’abordar la problemàtica des d’una visió global posant en el 
centre la qualitat de vida de totes les persones que viuen al voltant d’aquesta carre-
tera i no només dels que hi circulen amb cotxe. Tendir, per tant, a una pacificació de 
la via i un impuls més decidit del transport públic com a alternativa al privat.

Aquesta carretera no només suporta el trànsit que va de Lloret de Mar a l’inte-
rior de la comarca i a Girona, també és una via d’entrada dels turistes que venen a 
la Costa Brava Sud i que opten per utilitzar el transport per carretera, tant automò-
bils com autobusos. També per aquesta carretera ve gran quantitat dels subministra-
ments que arriben als hotels de Lloret de Mar.

És una carretera que en alguns trams del seu traçat hi ha revolts d’especial peri-
llositat. També té una característica que fa molt difícil, per no dir impossible, que es 
pugui desdoblar; l’existència a banda i banda de nombroses urbanitzacions que estan 
a tocar amb ella. Molts d’aquest accessos tenen una alta perillositat com, per exem-
ple, els dels Pinars a Lloret de Mar o Terrafortuna a Vidreres, degut a que s’hi pot 
accedir des dels dos sentits de la marxa sense que existeixin carrils suficients i en 
algunes sortides i entrades visibilitat suficient.

Per tot l’exposat, preguntem: 
– En aquells accessos que per la seva configuració sigui impossible realitzar car-

rils d’acceleració i desacceleració, té previst el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat instal·lar-hi mecanismes intel·ligents per regular de forma segura el trànsit i 
evitar riscos per als habitants de les urbanitzacions?

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de 
passos subterranis o elevats a les parades de transport públic de la 
línia que uneix Lloret de Mar i Girona
314-04284/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 32862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En els darrers temps s’han produït diferents accidents greus en la carretera C-63, 

entre Lloret de Mar i Vidreres, sent especialment greus els succeït aquest estiu pas-
sat i, el també recent, a principis de març. Cal recordar que aquesta carretera és 
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una de les que ha registrat més accident mortals durant el 2018 a la demarcació de 
Girona.

Podem afirmar que la C-63 s’ha convertit en una via interurbana, ja que al re-
corregut que ens ocupa hi ha nombroses urbanitzacions, amb una població estable 
considerable, que es desplacen indistintament a Vidreres o a Lloret de Mar. És en 
aquest sentit que entenem que no es pot considerar una via ràpida.

Defensem que qualsevol solució ha de posar en el centre la seguretat i la vida de 
les persones i aconseguir una mobilitat més pacífica, per sobre de qualsevol altra 
consideració. Per això creiem necessari un debat sobre el paper que exerceix en la 
nostra societat la velocitat i els interessos econòmics que moltes vegades es mouen 
a l’hora de gestionar els anomenats «punts negres». Defensem que qualsevol solució 
ha d’anar destinada a evitar els accidents i reduir la velocitat en una carretera que 
travessa punts molt poblats i especialment sensibles.

Creiem que hem d’abordar la problemàtica des d’una visió global posant en el 
centre la qualitat de vida de totes les persones que viuen al voltant d’aquesta carre-
tera i no només dels que hi circulen amb cotxe. Tendir, per tant, a una pacificació de 
la via i un impuls més decidit del transport públic com a alternativa al privat.

Aquesta carretera no només suporta el trànsit que va de Lloret de Mar a l’inte-
rior de la comarca i a Girona, també és una via d’entrada dels turistes que venen a 
la Costa Brava Sud i que opten per utilitzar el transport per carretera, tant automò-
bils com autobusos. També per aquesta carretera ve gran quantitat dels subministra-
ments que arriben als hotels de Lloret de Mar.

És una carretera que en alguns trams del seu traçat hi ha revolts d’especial peri-
llositat. També té una característica que fa molt difícil, per no dir impossible, que es 
pugui desdoblar; l’existència a banda i banda de nombroses urbanitzacions que estan 
a tocar amb ella. Molts d’aquest accessos tenen una alta perillositat com, per exem-
ple, els dels Pinars a Lloret de Mar o Terrafortuna a Vidreres, degut a que s’hi pot 
accedir des dels dos sentits de la marxa sense que existeixin carrils suficients i en 
algunes sortides i entrades visibilitat suficient.

Per tot l’exposat, preguntem: 
– A les parades del transport públic de la línia que uneix Lloret de Mar amb Gi-

rona, té previst el departament de Territori i Sostenibilitat la construcció de passos 
subterranis o elevats per facilitar la mobilitat dels vianants entre una i altra banda 
de la carretera?

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació dels 
vorals de la carretera C-63 des de Lloret de Mar fins al túnel de 
Monturiol
314-04285/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 32863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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En els darrers temps s’han produït diferents accidents greus en la carretera C-63, 
entre Lloret de Mar i Vidreres, sent especialment greus els succeït aquest estiu pas-
sat i, el també recent, a principis de març. Cal recordar que aquesta carretera és 
una de les que ha registrat més accident mortals durant el 2018 a la demarcació de 
Girona.

Podem afirmar que la C-63 s’ha convertit en una via interurbana, ja que al re-
corregut que ens ocupa hi ha nombroses urbanitzacions, amb una població estable 
considerable, que es desplacen indistintament a Vidreres o a Lloret de Mar. És en 
aquest sentit que entenem que no es pot considerar una via ràpida.

Defensem que qualsevol solució ha de posar en el centre la seguretat i la vida de 
les persones i aconseguir una mobilitat més pacífica, per sobre de qualsevol altra 
consideració. Per això creiem necessari un debat sobre el paper que exerceix en la 
nostra societat la velocitat i els interessos econòmics que moltes vegades es mouen 
a l’hora de gestionar els anomenats «punts negres». Defensem que qualsevol solució 
ha d’anar destinada a evitar els accidents i reduir la velocitat en una carretera que 
travessa punts molt poblats i especialment sensibles.

Creiem que hem d’abordar la problemàtica des d’una visió global posant en el 
centre la qualitat de vida de totes les persones que viuen al voltant d’aquesta carre-
tera i no només dels que hi circulen amb cotxe. Tendir, per tant, a una pacificació de 
la via i un impuls més decidit del transport públic com a alternativa al privat.

Aquesta carretera no només suporta el trànsit que va de Lloret de Mar a l’inte-
rior de la comarca i a Girona, també és una via d’entrada dels turistes que venen a 
la Costa Brava Sud i que opten per utilitzar el transport per carretera, tant automò-
bils com autobusos. També per aquesta carretera ve gran quantitat dels subministra-
ments que arriben als hotels de Lloret de Mar.

És una carretera que en alguns trams del seu traçat hi ha revolts d’especial peri-
llositat. També té una característica que fa molt difícil, per no dir impossible, que es 
pugui desdoblar; l’existència a banda i banda de nombroses urbanitzacions que estan 
a tocar amb ella. Molts d’aquest accessos tenen una alta perillositat com, per exem-
ple, els dels Pinars a Lloret de Mar o Terrafortuna a Vidreres, degut a que s’hi pot 
accedir des dels dos sentits de la marxa sense que existeixin carrils suficients i en 
algunes sortides i entrades visibilitat suficient.

Per tot l’exposat, preguntem: 
– Té previst la Generalitat adequar els vorals de la C-63 des de la sortida de Llo-

ret de Mar fins al túnel Monturiol i que aquests siguin aptes per poder caminar-hi 
per ells?

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a reduir la velocitat dels vehicles a la carretera C-63
314-04286/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 32864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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En els darrers temps s’han produït diferents accidents greus en la carretera C-63, 
entre Lloret de Mar i Vidreres, sent especialment greus els succeït aquest estiu pas-
sat i, el també recent, a principis de març. Cal recordar que aquesta carretera és 
una de les que ha registrat més accident mortals durant el 2018 a la demarcació de 
Girona.

Podem afirmar que la C-63 s’ha convertit en una via interurbana, ja que al re-
corregut que ens ocupa hi ha nombroses urbanitzacions, amb una població estable 
considerable, que es desplacen indistintament a Vidreres o a Lloret de Mar. És en 
aquest sentit que entenem que no es pot considerar una via ràpida.

Defensem que qualsevol solució ha de posar en el centre la seguretat i la vida de 
les persones i aconseguir una mobilitat més pacífica, per sobre de qualsevol altra 
consideració. Per això creiem necessari un debat sobre el paper que exerceix en la 
nostra societat la velocitat i els interessos econòmics que moltes vegades es mouen 
a l’hora de gestionar els anomenats «punts negres». Defensem que qualsevol solució 
ha d’anar destinada a evitar els accidents i reduir la velocitat en una carretera que 
travessa punts molt poblats i especialment sensibles.

Creiem que hem d’abordar la problemàtica des d’una visió global posant en el 
centre la qualitat de vida de totes les persones que viuen al voltant d’aquesta carre-
tera i no només dels que hi circulen amb cotxe. Tendir, per tant, a una pacificació de 
la via i un impuls més decidit del transport públic com a alternativa al privat.

Aquesta carretera no només suporta el trànsit que va de Lloret de Mar a l’inte-
rior de la comarca i a Girona, també és una via d’entrada dels turistes que venen a 
la Costa Brava Sud i que opten per utilitzar el transport per carretera, tant automò-
bils com autobusos. També per aquesta carretera ve gran quantitat dels subministra-
ments que arriben als hotels de Lloret de Mar.

És una carretera que en alguns trams del seu traçat hi ha revolts d’especial peri-
llositat. També té una característica que fa molt difícil, per no dir impossible, que es 
pugui desdoblar; l’existència a banda i banda de nombroses urbanitzacions que estan 
a tocar amb ella. Molts d’aquest accessos tenen una alta perillositat com, per exem-
ple, els dels Pinars a Lloret de Mar o Terrafortuna a Vidreres, degut a que s’hi pot 
accedir des dels dos sentits de la marxa sense que existeixin carrils suficients i en 
algunes sortides i entrades visibilitat suficient.

Per tot l’exposat, preguntem: 
– Té previst la Generalitat estudiar mesures a curt termini per poder fer efectiva 

la reducció de la velocitat a la via per tal d’evitar els accidents produïts per excés de 
velocitat?

Palau del Parlament, 13 de març de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació i el 
sistema pel qual s’aplica la retribució complementària definida com a 
casa habitatge
314-04287/12

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 32994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 



BOPC 295
26 de març de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 127 

– Quin és el criteri d’adjudicació i el sistema pel qual s’aplica la retribució com-
plementària definida com a Casa Habitatge (partida 121.0002)?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2019
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’adhesió 
de la Generalitat a la Carta internacional de dades obertes
314-04288/12

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 32998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

La Generalitat de Cataluña aprobó el pasado 20 de diciembre mediante el acuer-
do del Govern 154/2018, su adhesión a la Carta Internacional de Datos Abiertos.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿La adhesión a este proyecto implica algún coste adicional a la Generalitat de 

Cataluña? En caso afirmativo, ¿Cuáles son los costes materiales y humanos nece-
sarios para acometer la adhesión al proyecto? ¿Sobre qué partida presupuestaria se 
aplicarán los costes derivados de la adhesión a este proyecto?

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2019 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions perquè 
la política agrària comuna arribi a les persones que obtenen el 25% 
de les rendes de l’activitat primària
314-04289/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions està prenent la generalitat per incentivar que la PAC arribi a 

aquelles persones que obtenen almenys un 25% de les seves rendes de l’activitat 
primària?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions perquè 
el gasoil agrari tingui un tipus reduït d’impost sobre el valor afegit
314-04290/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33322 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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: 
– Quines accions està prenent la Generalitat per assegurar que el gasoil agrari 

tingui un tipus d’IVA reduït?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals Catalunya no ha participat en la Conferència Sectorial 
d’Agricultura i Desenvolupament Rural
314-04291/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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: 
– Quins han estat els motius pels quals Catalunya no ha participat en la Confe-

rència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural del 12 de març?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
avaluar la superpoblació de senglars salvatges
314-04292/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33325 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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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– Quines mesures té la Generalitat per avaluar la superpoblació de senglars sal-
vatges?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
reduir la superpoblació de senglars salvatges
314-04293/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33326 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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: 
– Quines mesures té plantejades el Govern per reduir la superpoblació de sen-

glars salvatges?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
reduir els danys derivats de la superpoblació de senglars salvatges
314-04294/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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: 
– Quines mesures té plantejades el Govern per reduir els danys derivats de la 

superpoblació de senglars salvatges?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les zones que 
considera escassament poblades i molt escassament poblades
314-04295/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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: 
– Quines zones de Catalunya actualment considera la Generalitat com escassa-

ment poblades i molt escassament poblades?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques 
públiques i les mesures fiscals que pensa implantar arran de 
l’aprovació del Reglament de disposicions comunes europeu
314-04296/12

FORMULACIÓ: SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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: 
– Quines polítiques públiques i mesures fiscals pretén aplicar la Generalitat dins 

de les seves competències arran de l’aprovació del nou Reglament de Disposicions 
Comuns europeu?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
per a dinamitzar la participació dels actors socials, econòmics i 
investigadors en l’elaboració i l’execució de la política comunitària
314-04297/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33534 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 



BOPC 295
26 de març de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 131 

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: 
– Quines mesures pensa adoptar el Govern per dinamitzar la participació dels 

actors socials, econòmics i investigadors en l’elaboració i execució de la política co-
munitària, tal com preveuen els nous criteris europeus recollits en el Reglament de 
Disposicions comunes?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
desenvolupar un pla d’aplicació del Llibre blanc sobre la governança 
de la Comissió Europea en la lluita contra la despoblació rural
314-04298/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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: 
– Té previst el Govern desenvolupar un pla d’aplicació del «Llibre Blanc sobre 

la governança» de la Comissió Europea en la lluita contra la despoblació del món 
rural?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la 
confidencialitat de la proposta a l’empresa Nissan
314-04299/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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: 
– Quins són els motius pels quals la proposta del Govern a l’empresa Nissan s’ha 

realitzat de forma confidencial?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promeses a 
l’empresa Nissan perquè no pugui donar informació de l’acord entre 
ambdues parts
314-04300/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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 ha promès el Govern a l’empresa Nissan perquè aquesta no pugui donar 

informació sobre l’acord entre les dues parts?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com 
l’acord amb l’empresa Nissan beneficiarà els treballadors
314-04301/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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: 
– De quina manera beneficiarà l’acord del Govern amb l’empresa Nissan als tre-

balladors i treballadores?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que 
l’empresa Nissan no farà cap expedient de regulació d’ocupació els 
pròxims cinc anys
314-04302/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha garantit el Govern en l’acord amb l’empresa Nissan que no es realitzi cap 

tipus d’ERO a l’empresa en almenys els propers 5 anys?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’acord 
amb l’empresa Nissan
314-04303/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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: 
– Quin cost econòmic suposarà per a Catalunya l’acord del Govern amb l’em-

presa Nissan?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’acord amb 
l’empresa Nissan està relacionat amb una reducció d’impostos
314-04304/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 33541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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: 
– L’acord del Govern amb l’empresa Nissan està relacionat amb una reducció 

d’impostos?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
econòmics de l’increment del coeficient d’actualització per al càlcul 
de la liquidació dels impostos sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats i sobre successions i donacions
314-04305/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 33605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación al sistema de cálculo de actualización del coeficiente corrector im-
putable a los valores catastrales para el cálculo de la liquidación del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto so-
bre Sucesiones y Donaciones.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles han sido los criterios económicos que han justificado el incremento 

en el coeficiente de actualización del 2% al 2,76% para el cálculo de la liquidación 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones?

Palacio del Parlamento, 13 de marzo de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’ingressos addicionals per l’increment del coeficient d’actualització 
per al càlcul de la liquidació dels impostos sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i 
donacions
314-04306/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 33606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación al sistema de cálculo de actualización del coeficiente corrector imputa-
ble a los valores catastrales para el cálculo de la liquidación del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la previsión de ingresos adicionales que se espera obtener con este in-

cremento? Se solicita la información desglosada por conceptos.

Palacio del Parlamento, 13 de marzo de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte en el mercat 
de l’habitatge de l’actualització del coeficient corrector imputable als 
valors cadastrals per al càlcul de la liquidació dels impostos sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre 
successions i donacions
314-04307/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 33607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación al sistema de cálculo de actualización del coeficiente corrector im-
putable a los valores catastrales para el cálculo de la liquidación del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto so-
bre Sucesiones y Donaciones.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Han realizado algún cálculo sobre el efecto que tendrá esta medida sobre el 

mercado de la vivienda? En caso afirmativo, ¿cuál es dicho efecto?

Palacio del Parlamento, 13 de marzo de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per 
a aplicar l’actualització del coeficient corrector imputable als 
valors cadastrals per al càlcul de la liquidació dels impostos sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre 
successions i donacions
314-04308/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 33608 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 166 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación al sistema de cálculo de actualización del coeficiente corrector im-
putable a los valores catastrales para el cálculo de la liquidación del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto so-
bre Sucesiones y Donaciones.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿En base a qué criterios se clasifican los diferentes tipos de inmuebles sobre los 

que se aplican los coeficientes correctores?
– ¿Se realiza esta clasificación en función de la localización de las fincas y de su 

código postal?
– ¿En base a qué criterios se establecen los diferentes baremos de cálculo?

Palacio del Parlamento, 13 de marzo de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per 
al millorament de les habilitats cognitives en la llengua materna 
majoritària
314-04309/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 33618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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.

A la sol·licitud d’una còpia de l’informe o els informes de l’Organització per a 
la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, per part del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, que mostren el sistema educatiu català com a model d’èxit, el conseller 
d’Educació va remetre en la seva resposta al Final Report de «High Level Group on 
Multilingualism».

Atès que el conseller considera aquest informe una referència i atès que a la pàgi-
na 8 recomana «improve cognitive skills and strengthen mother tongue skills»,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures pensa prendre el Departament d’Educació per tal de millorar 

les habilitats cognitives i enfortir les habilitats de la llengua materna majoritària a 
Catalunya, que és l’espanyol i no es considera llengua vehicular al sistema educatiu 
català?

Palau del Parlament, 15 de març de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles bilingües 
a què fa referència l’informe final del Grup d’Alt Nivell sobre el 
Multilingüisme
314-04310/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 33619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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.

A la sol·licitud d’una còpia de l’informe o els informes de l’Organització per a 
la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, per part del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, que mostren el sistema educatiu català com a model d’èxit, el conseller 
d’Educació va remetre en la seva resposta al Final Report de «High Level Group on 
Multilingualism».

Atès que aquest informe, a la pàgina 18 afirma que «In this context, reference 
was made to the know-how acquired in bilingual schools in the Basque Country, 
Galicia, Catalonia and the Valencian Country, where sophisticated methods of Lan-
guage immersion and special teacher training programmes had been in place for 
decades».

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Atès que a Catalunya actualment no hi ha pràcticament escoles bilingües (en-

lloc del món es considera un centre bilingüe aquell que dona dos o tres hores d’una 
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llengua), creu el Departament que l’informe es refereix només a les poques escoles 
bilingües de Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de març de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els sistemes 
educatius de les altres comunitats autònomes són un model d’èxit
314-04311/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 33620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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.

A la sol·licitud d’una còpia de l’informe o els informes de l’Organització per a 
la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, per part del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, que mostren el sistema educatiu català com a model d’èxit, el conseller 
d’Educació va remetre en la seva resposta al Final Report de «High Level Group on 
Multilingualism».

Atès que aquest informe, a la pàgina 18 afirma que «In this context, reference 
was made to the know-how acquired in bilingual schools in the Basque Country, 
Galicia, Catalonia and the Valencian Country, where sophisticated methods of Lan-
guage immersion and special teacher training programmes had been in place for 
decades» i atès que posa al mateix nivell quatre sistemes educatius diferents, el del 
País Basc, la Comunitat Valenciana, el de Galícia i el de Catalunya.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament d’Educació que els sistemes educatius de les altres 

Comunitats Autònomes d’Espanya són un model d’èxit?

Palau del Parlament, 15 de març de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’informe final del 
Grup d’Alt Nivell sobre el Multilingüisme considera que la gestió del 
multilingüisme a Espanya és bona
314-04312/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 33621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

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.

A la sol·licitud d’una còpia de l’informe o els informes de l’Organització per a 
la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, per part del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, que mostren el sistema educatiu català com a model d’èxit, el conseller 
d’Educació va remetre en la seva resposta al Final Report de «High Level Group on 
Multilingualism».
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Atès que aquest informe, a la pàgina 19 afirma que «the Group welcomed recent 
moves made by the Spanish government to enhance the status in EU context of re-
gional languages enjoying oficial status in Spain» i atès que posa com exemple de 
bones pràctiques a quatre comunitats espanyoles bilingües.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Departament d’Educació que aquest informe té a Espanya com a 

model de bona gestió del multilingüisme?

Palau del Parlament, 15 de març de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències de TV3 al febrer i al març
322-00082/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 33636 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la 
presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les audiències de TV3 durant els mesos de febrer i març.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el balanç de la Setmana de les Dones als mitjans 
de la Corporació
322-00083/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 33637 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la 
presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
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Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Balanç de la Setmana de les Dones als mitjans de la Corporació.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el pla d’igualtat de la Corporació
322-00084/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 33642 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el pla d’igualtat de la CCMA.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el pla de cobertura de les campanyes de les 
pròximes eleccions
322-00085/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 33643 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el planteig del pla de cobertura de campanya de les properes conteses 

electorals.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la reiteració d’insults a polítics constitucionalistes 
per part de col·laboradors de mitjans de la Corporació
322-00086/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 33644 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la reiteració d’insults a polítics constitucionalistes per part de col·labora-

dors dels mitjans de la Corporació.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament de la manifestació independentista 
del 16 de març de 2019 a Madrid
322-00087/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 33645 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el tractament i la difusió de la manifestació independentista realitzada a 

Madrid el 16 de març de 2019.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament de la Setmana Internacional de la 
Dona als mitjans de la Corporació
322-00088/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 33646 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a la presi-
denta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el tractament de la setmana internacional de la dona per part dels mit-

jans de la Corporació.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la viabilitat econòmica i la situació financera de la 
Corporació
322-00089/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 33651 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la viabilitat econòmica i la situació financera de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio
322-00090/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 33652 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya respecte l’observan-

ça del pluralisme polític a la televisió i la ràdio pública.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la finalitat de la campanya «Som dones» i el 
perllongament del seu objectiu
322-00091/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 33654 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la finalitat de la campanya #SomDones? Com pensen perllongar 

aquest objectiu en el temps?

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures previstes per a evitar la complicitat en 
l’estereotipatge de la publicitat de joguines
322-00092/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 33655 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures pensen prendre per evitar la complicitat en l’estereotipació a 

través de la publicitat de joguines?

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la neutralitat i l’estil de la programació de TV3
323-00097/12

ANUNCI: ANDREA LEVY SOLER, DEL SP PPC

Reg. 33543 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis Llàcer, director de Televisió de Catalunya, la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina opinió li mereix la neutralitat i l’estil en la programació de TV3?

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Andrea Levy Soler, diputada SP PPC
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la paritat en els espais televisius
323-00098/12

ANUNCI: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 33635 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa del Parlament
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 
3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de 
Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la paritat en els espais televisius.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre el balanç de les dades de 
l’informe de pluralitat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
323-00099/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 33638 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Balanç de les dades del nou informe de pluralitat del CAC.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el pla de cobertura informativa del cicle electoral
323-00100/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 33639 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
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Sanchis, director de TV3, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el pla de cobertura informativa del cicle electoral.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la iniciativa del compte de 
Twitter Arxiu CR i TV3
323-00101/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 33640 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Saül 
Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la iniciativa del compte de Twitter «Arxiu CR i TV3».

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els deus anys del programa Sense ficció i els 
documentals de qualitat en horari de màxima audiència
323-00102/12

ANUNCI: JOSEP RIERA I FONT, DEL GP JXCAT

Reg. 33641 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa del Parlament
Josep Riera i Font, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vi-
cent Sanchis, director de TV3, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els 10 anys del programa Sense Ficció i els documentals de qualitat en 

horari de prime time.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
Josep Riera i Font, diputat GP JxCat
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’exclusió del pluralisme polític de Televisió de 
Catalunya
323-00103/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 33647 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 

estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent Sanchis, 
director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’exclusió del pluralisme polític que realitza Televisió de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el tractament i la difusió de la informació del judici 
dels acusats per rebel·lió
323-00104/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 33648 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el tractament i la difusió de la informació relativa al judici dels acusats 

per rebel·lió per pretendre separar forçosament i al marge de l’ordre constitucional 
Catalunya de la resta d’Espanya.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre 
oralment en comissió sobre l’acusació de masclisme a polítics 
constitucionalistes difosa en el programa «De què es queixen les 
dones?»
323-00105/12

ANUNCI: IGNACIO MARTÍN BLANCO, DEL GP CS

Reg. 33649 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Ignacio Martín Blanco, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la infundada acusació de masclistes a polítics constitucionalistes difosa 

al programa «De què es queixen les dones?»

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Ignacio Martín Blanco, diputat GP Cs

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre 
oralment en comissió sobre l’evolució de les audiències de Catalunya 
Ràdio
323-00106/12

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 33653 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, portaveu a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Par-
lament, presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’evolució de les audiències de l’emissora.

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
David Pérez Ibáñez, portaveu a la CCMA GP PSC-Units
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la pluralitat a TV3 d’acord amb l’informe del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
323-00107/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 33656 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fan de la pluralitat a TV3 analitzada en el darrer informe del 

CAC?

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la cobertura de les pròximes 
campanyes electorals
323-00108/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 33657 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin plantejament duran a terme per cobrir els dos mesos de campanyes elec-

torals que tenim al davant?

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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26 de març de 2019

3.27.10. Preguntes orals en comissió 149 

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la decisió de no emetre les imatges dels 
atemptats de Nova Zelanda
323-00109/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 33658 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Vicent Sanchis, director de Televisión de Catalunya, la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com es va decidir no emetre les imatges dels atemptats del passat cap de set-

mana a Nova Zelanda i amb quin objectiu?

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre 
oralment en comissió sobre la nova aplicació mòbil de TV3
323-00110/12

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP ERC

Reg. 33659 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 19.03.2019

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Repu-

blicà, d’acord amb el que estableix l’article 196.2 i 3 del Reglament del Parlament, 
presenta a Saül Gordillo, director de nous mitjans digitals, la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què caracteritza la nova APP de TV3 i per què es realitza aquesta aposta?

Palau del Parlament, 19 de març de 2019
Gerard Gómez del Moral i Fuster, portaveu adjunt GP ERC
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	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.05. Preguntes orals en el Ple
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de seguretat
	310-00139/12
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC
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	314-04257/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte ambiental de la construcció d’un telecadira al Coll de Pal, a la Molina
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura
	314-04263/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport científic a la inclusió de l’estany Llampol en la Xarxa Natura 2000
	314-04264/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a instal·lar una granja de porcs prop de l’estany Llampol
	314-04265/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc que la construcció d’una granja de porcs implica per als valors naturals de la zona de l’estany Llampol
	314-04266/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de l’espai d’interès natural de les Basses de l’Albera
	314-04267/12
	Formulació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de la partida extraordinària per a garantir l’alimentació i les activitats culturals i de lleure de qualitat durant l’estiu als infants en situació de pobresa
	314-04268/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de la despesa de l’ajut extraordinari per a garantir l’alimentació i les activitats culturals i de lleure de qualitat durant l’estiu als infants en situació de pobresa
	314-04269/12
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	314-04271/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu policial del 8 de març de 2019 amb motiu del Dia de la Dona Treballadora
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	314-04275/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un pla estratègic que freni la caiguda de la indústria i la pèrdua de llocs de treball
	314-04276/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seguretat de la carretera C-63 entre Vidreres i Lloret de Mar
	314-04277/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP
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	314-04278/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir la velocitat dels vehicles a les zones de la carretera C-63 amb més accidents
	314-04279/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes per a garantir la seguretat als accessos de les urbanitzacions de la carretera C-63 a Lloret de Mar
	314-04280/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’habilitar carrils d’alentiment i acceleració als accessos i sortides de la carretera C-63 a les urbanitzacions de Vidreres i Lloret de Mar
	314-04282/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’instal·lar mecanismes intel·ligents per a regular el trànsit d’entrada i sortida de les urbanitzacions de Vidreres i Lloret de Mar a la carretera C-63
	314-04283/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de passos subterranis o elevats a les parades de transport públic de la línia que uneix Lloret de Mar i Girona
	314-04284/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació dels vorals de la carretera C-63 des de Lloret de Mar fins al túnel de Monturiol
	314-04285/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir la velocitat dels vehicles a la carretera C-63
	314-04286/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació i el sistema pel qual s’aplica la retribució complementària definida com a casa habitatge
	314-04287/12
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’adhesió de la Generalitat a la Carta internacional de dades obertes
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions perquè la política agrària comuna arribi a les persones que obtenen el 25% de les rendes de l’activitat primària
	314-04289/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions perquè el gasoil agrari tingui un tipus reduït d’impost sobre el valor afegit
	314-04290/12
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals Catalunya no ha participat en la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural
	314-04291/12
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a avaluar la superpoblació de senglars salvatges
	314-04292/12
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir la superpoblació de senglars salvatges
	314-04293/12
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir els danys derivats de la superpoblació de senglars salvatges
	314-04294/12
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les zones que considera escassament poblades i molt escassament poblades
	314-04295/12
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques públiques i les mesures fiscals que pensa implantar arran de l’aprovació del Reglament de disposicions comunes europeu
	314-04296/12
	Formulació: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP
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