
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 la inversió estrangera
310-00150/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia per a reforçar 
el paper de la dona i reduir l’escletxa de gènere en el sector tecnològic
310-00151/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’exportació de la cultura 
catalana
310-00152/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Reglament d’adopció 
internacional
310-00153/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’eutanàsia
310-00154/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el turisme
310-00155/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’activitat subvencionadora 
del Departament de la Presidència
310-00156/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures contra la vi-
olència masclista
310-00157/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la vigilància a les platges 
i les piscines durant la temporada d’estiu del 2019
310-00158/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llistes d’espera sanitàries
310-00159/12
Substanciació 22

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la pro-
tecció dels catalans davant la inseguretat i l’increment dels delictes
317-00086/12
Substanciació 22
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el ren-
diment del sistema educatiu i les mesures per a millorar-lo
317-00087/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la man-
ca d’acció de govern
317-00088/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el com-
portament del Regne d’Espanya envers les demandes europees de diàleg i mediació 
davant la situació de repressió que pateix Catalunya
317-00089/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la lluita 
contra les clavegueres de l’Estat
317-00090/12
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el paper 
de Catalunya en el nou cicle polític que s’obre a l’Estat espanyol
317-00091/12
Substanciació 23

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona o l’organisme que va 
autoritzar la celebració d’un acte d’Esquerra Republicana de Catalunya a les instal-
lacions de l’Escola Pau Casals, de Viladecans (Baix Llobregat)
314-03259/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa vigent que permet la 
celebració d’un acte polític a les instal·lacions d’un centre docent de titularitat pública
314-03260/12
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que fan servir 
l’anglès com a llengua vehicular en l’ensenyament públic
314-03350/12
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que fan servir 
l’anglès com a llengua vehicular en l’ensenyament privat
314-03351/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres que fan servir l’anglès 
per a impartir matèries no lingüístiques
314-03352/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mestres que impar-
teixen matèries no lingüístiques en anglès als centres públics i concertats d’educa-
ció infantil i de primària
314-03353/12
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mestres que impar-
teixen matèries no lingüístiques en anglès als centres privats d’educació infantil i 
de primària
314-03354/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mestres que impar-
teixen matèries no lingüístiques en anglès als centres públics i concertats d’edu-
cació secundària
314-03355/12
Resposta del Govern 28
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mestres que impar-
teixen matèries no lingüístiques en anglès als centres privats d’educació secundària
314-03356/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ensenyament de l’anglès als cen-
tres educatius
314-03357/12
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta pública de formació per-
manent del professorat en anglès
314-03358/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar l’oferta 
pública de formació permanent del professorat en anglès
314-03359/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de residus reco-
llits de manera selectiva i les previsions per al millorament de la recollida selectiva
314-03360/12
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a 
l’Ajuntament de Barcelona en matèria de transports el 2018
314-03367/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del Pla director 
d’infraestructures del transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barce-
lona amb relació als projectes sectorials de la línia 9 del metro
314-03368/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del Pla director 
d’infraestructures del transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barce-
lona pel que fa a la línia 9 del metro
314-03369/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els carrils VAO de la província de 
Barcelona
314-03372/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la signatura del contracte programa 
del 2018 entre l’Estat i l’Autoritat del Transport Metropolità
314-03373/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vigència del pròxim conveni 
d’inversions per a finançar el transport públic de l’àrea metropolitana de Barcelona
314-03374/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents i les incidències en 
el servei de tramvia metropolità el 2018
314-03378/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les targetes de transport T-12 del 
2018
314-03380/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades del servei de tramvia 
metropolità del 2018
314-03381/12
Resposta del Govern 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes el 2018 amb 
relació al projecte del túnel del servei ferroviari de rodalia per l’avinguda Diagonal, 
de Barcelona
314-03382/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis econòmics relatius al 
transport públic el 2018
314-03384/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retallades en infraestructures 
de transport públic el 2018
314-03385/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’absentisme escolar a Bar-
celona el curs 2017-2018
314-03471/12
Resposta del Govern 37

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 
l’adolescència el 2017 i el 2018
314-03474/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de gestors autoritzats i 
homologats per l’Agència de Residus de Catalunya que han operat a Barcelona i el 
volum de residus gestionat el 2018
314-03476/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la sisena hora 
als centres escolars de Barcelona
314-03483/12
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques de joventut el 2018
314-03484/12
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que no van 
assolir la graduació en educació secundària obligatòria a Barcelona el curs 2017-2018
314-03492/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que s’han 
donat de baixa als centres educatius de Barcelona el curs 2018-2019
314-03493/12
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució de les obres de 
l’Escola Entença, de Barcelona, en data del 31 de desembre de 2018
314-03494/12
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució de les obres de 
l’Escola La Sagrera, de Barcelona, en data del 31 de desembre de 2018
314-03495/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts previstos d’atorgar a Barce-
lona per a fer front a les necessitats dels alumnes i llurs famílies per al curs 2018-2019
314-03498/12
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat del cànon 
de l’aigua a Barcelona el 2017 i el 2018
314-03499/12
Resposta del Govern 44
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos provinents del cànon 
de disposició de residus el 2018
314-03500/12
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de peticions de revisió 
de cèdules d’habitabilitat fetes per l’Ajuntament de Barcelona del 2017 ençà
314-03502/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a la posada 
en funcionament del nou centre de preventius i el nou centre de règim obert de la 
Zona Franca, de Barcelona
314-03504/12
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells de diòxid de carboni a 
l’àrea metropolitana de Barcelona el 2018
314-03506/12
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de la cua de maniobres 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la plaça de Catalunya de Barcelona
314-03507/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’inici i finalització de la 
promoció de l’Institut Català del Sòl a la Colònia Castells de Barcelona
314-03508/12
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum d’aigua a Barcelona 
durant el 2018
314-03510/12
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contaminació acústica de l’àrea 
metropolitana de Barcelona el 2018
314-03511/12
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els focus d’emissions de contami-
nants a l’atmosfera a Barcelona el 2018
314-03512/12
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contaminació lluminosa a l’àrea 
metropolitana de Barcelona el 2018
314-03513/12
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els focus d’emissions de contami-
nants a l’atmosfera a Barcelona el 2018
314-03515/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’ha decidit deixar 
de considerar obligatori el servei de menjador dels alumnes amb necessitats edu-
catives especials que resideixen al mateix municipi en què hi ha el centre escolar
314-03517/12
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb neces-
sitats educatives especials afectats per la decisió de deixar de considerar obliga-
tori el servei de menjador pels que resideixen al mateix municipi en què hi ha el 
centre escolar
314-03518/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels centres escolars 
i les famílies de la decisió de deixar de considerar obligatori el servei de menjador 
dels alumnes amb necessitats educatives especials que resideixen al mateix muni-
cipi en què hi ha el centre escolar
314-03519/12
Resposta del Govern 58
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació als alumnes amb ne-
cessitats educatives especials de la decisió de deixar de considerar obligatori el 
servei de menjador dels alumnes que resideixen al mateix municipi en què hi ha el 
centre escolar
314-03520/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de continuar garantint 
de manera gratuïta el servei de menjador de les famílies de Mataró (Maresme) amb 
infants i joves escolaritzats a les escoles d’educació especial de Les Aigües i L’Arboç
314-03521/12
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de rectificar la decisió 
adoptada l’octubre de 2018 de deixar de considerar obligatori el servei de menjador 
dels alumnes amb necessitats educatives especials que resideixen al mateix muni-
cipi en què hi ha el centre escolar
314-03522/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment a les famílies dels 
alumnes de les escoles d’educació especial de Les Aigües i l’Arboç, de Mataró 
(Maresme), que no se suprimirà la gratuïtat del servei de menjador al llarg de llur 
escolarització
314-03523/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del tancament del servei 
d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), a 
partir del 7 de febrer de 2019
314-03565/12
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients tractats al 
servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occiden-
tal), els darrers cinc anys
314-03566/12
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té el Consell 
de Govern de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), de la intenció 
de tancar el servei d’oncologia pediàtrica
314-03567/12
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té el delegat 
del Govern a Barcelona de la intenció de tancar el servei d’oncologia pediàtrica de 
l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-03568/12
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió destinada al servei 
d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), els 
darrers deu anys
314-03569/12
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis sanitaris on es derivaran 
els pacients del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell 
(Vallès Occidental), a partir del 7 de febrer de 2019
314-03570/12
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans econòmics i humans 
destinats als serveis d’oncologia pediàtrica que rebran els pacients del servei d’on-
cologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-03571/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en els pacients del tan-
cament del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès 
Occidental), a partir del 7 de febrer de 2019
314-03572/12
Resposta del Govern 63
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar 
retards en l’atenció als pacients en els serveis d’oncologia pediàtrica dels centres 
sanitaris on es derivaran els pacients de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès 
Occidental)
314-03573/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació prevista per a la depu-
radora de Sant Adrià de Besòs atès el deute de l’Agència Catalana de l’Aigua amb 
el Consorci per a la Defensa del Besòs
314-03576/12
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del sistema de de-
puració terciari d’aigües residuals del Llobregat a la depuradora del Prat de Llobregat
314-03580/12
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dessalinitzadores 
que té previst construir
314-03581/12
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’endeutament financer de l’Insti-
tut Català del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la promoció i la 
construcció d’habitatges a Barcelona el 2017 i el 2018
314-03584/12
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import transferit a l’Ajuntament 
de Barcelona per a equips i centres d’atenció a la infància i l’adolescència el 2018 
i el 2019
314-03587/12
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les expropiacions iniciades o en 
procés de tràmit a Barcelona i sobre la previsió de costos el 2017 i el 2018
314-03597/12
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques de 
la Generalitat a Fira de Barcelona del 2008 ençà
314-03603/12
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a Fira 
de Barcelona el 2017 i el 2018
314-03604/12
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de protecció oficial 
de la Generalitat a Barcelona que són buits
314-03612/12
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de protecció oficial 
de l’Institut Català del Sòl a Barcelona que són buits
314-03613/12
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de 
protecció oficial de la Generalitat a Barcelona del 2015 ençà
314-03615/12
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de 
protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a Barcelona del 2015 ençà
314-03616/12
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de 
protecció oficial de la Generalitat a Barcelona que es van acabar de construir el 2018
314-03617/12
Resposta del Govern 72
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de 
protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a Barcelona que es van acabar de cons-
truir el 2018
314-03618/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de la Generalitat a Barcelona que es van començar a construir el 2018
314-03619/12
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de 
protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a Barcelona que es van començar a 
construir el 2018
314-03620/12
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de la Generalitat a Barcelona que han obtingut llicència d’obres el 2018
314-03621/12
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de 
protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a Barcelona que han obtingut llicència 
d’obres el 2018
314-03622/12
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, 
pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques per a la 
infància el 2017 i el 2018
314-03638/12
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’infraestructures 
hidràuliques el 2018
314-03639/12
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’infraestructures 
bàsiques i transport els anys 2017 i 2018
314-03640/12
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els edificis sotmesos a la inspecció 
tècnica dels edificis en data del 22 de gener de 2019
314-03641/12
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta a les línies 9 i 10 
del metro fins al 22 de gener de 2019
314-03644/12
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import liquidat dels projectes d’in-
versió a Barcelona en aplicació de la Llei de barris el 2017 i el 2018
314-03649/12
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’exe-
cució del projecte de millorament dels barris del Bon Pastor i del Baró de Viver, de 
Barcelona, acollit a la convocatòria del 2009 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa 
a la millora de barris, en data del 31 de desembre de 2018
314-03656/12
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’exe-
cució del projecte de millorament dels barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de 
Barcelona, acollit a la convocatòria del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa 
a la millora de barris, en data del 31 de desembre de 2018
314-03657/12
Resposta del Govern 81
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’exe-
cució del projecte de millora del barri del Raval Sud, de Barcelona, acollit a la con-
vocatòria del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris, en 
data del 31 de desembre de 2018
314-03658/12
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes signats 
amb relació a la Borsa d’habitatge de lloguer per a joves a Barcelona el 2018
314-03663/12
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els locals de promocions d’habi-
tatges de protecció oficial de la Generalitat a Barcelona que són buits
314-03665/12
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit els locals de promocions d’habitatges de 
protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a Barcelona que són buits
314-03666/12
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions fetes al Servei de 
Detecció i Contacte de Menors Estrangers Immigrants no Acompanyats de l’Ajun-
tament de Barcelona el 2018
314-03670/12
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a millorar les 
infraestructures i els serveis municipals als barris de Collserola el 2018 i el 2019
314-03691/12
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts tramitats per a habitatges 
afectats per patologies estructurals a Barcelona del 2012 ençà
314-03692/12
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica al Consorci 
de l’Habitatge del 2011 ençà
314-03701/12
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges iniciats i 
d’habitatges finalitzats per l’Institut Català del Sòl el 2018 i les previsions per al 2019
314-03702/12
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció d’ha-
bitatges protegits a Barcelona de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en data del 
31 de desembre de 2018 i la previsió per al 2019 i el 2020
314-03708/12
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recollida selectiva a Barcelona 
el 2017 i el 2018
314-03712/12
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, 
pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per al manteniment de 
les rondes el 2017 i el 2018
314-03716/12
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els solars de l’Institut Català del 
Sòl a Barcelona
314-03723/12
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en vigilància d’habitat-
ges de protecció oficial a Barcelona del 2011 ençà
314-03740/12
Resposta del Govern 91
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació interdepartamental 
per a evitar que els menors estrangers no acompanyats estiguin en comissaries
314-03741/12
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers 
no acompanyats que dormen en comissaries dels Mossos d’Esquadra
314-03742/12
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que els menors estran-
gers no acompanyats passen en comissaries abans de tenir una plaça en un centre 
residencial
314-03743/12
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions en què es troben 
els menors estrangers no acompanyats que dormen en comissaries
314-03744/12
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a ga-
rantir una plaça en un centre residencial als menors estrangers no acompanyats 
que dormen en comissaries
314-03745/12
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els menors estrangers no acom-
panyats que dormen en comissaries tenen educadors que se’n facin càrrec
314-03746/12
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de vacunació antigripal en 
la campanya 2018-2019
314-03778/12
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de professionals de 
la salut que s’han vacunat contra la grip en la campanya 2018-2019
314-03779/12
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a 
fomentar la vacunació antigripal el 2018
314-03780/12
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a disminuir el per-
centatge d’afectats per la grip que no estan vacunats
314-03781/12
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és habitual la col·laboració entre 
els Mossos d’Esquadra i empreses com Desokupa per a fer desallotjaments
314-03782/12
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació de l’actuació dels 
Mossos d’Esquadra en el desallotjament d’un bloc de pisos al barri del Poble-sec, 
de Barcelona, el 15 de gener de 2019
314-03783/12
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del desallotjament d’un 
bloc de pisos al barri del Poble-sec, de Barcelona, el 15 de gener de 2019
314-03784/12
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals es va desallot-
jar un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de Barcelona, si els Mossos d’Esquadra 
havien denunciat judicialment l’ocupació dos dies abans
314-03785/12
Resposta del Govern 98
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els Mossos d’Esquadra acostu-
men a fer desallotjaments sense ordre judicial
314-03786/12
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l’empresa Desokupa 
en l’operació policial de desallotjament d’un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de 
Barcelona, el 15 de gener de 2019
314-03787/12
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els establiments que presump-
tament fan servir el dret d’admissió per a encobrir casos de racisme o xenofòbia
314-03797/12
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els paràmetres en què s’empara el 
dret d’admissió dels establiments
314-03798/12
Resposta del Govern 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una investigació als 
serveis de seguretat de la discoteca Waka, de Sabadell (Vallès Occidental), per a 
determinar si van vetar l’entrada a dos joves per motius racistes o xenòfobs el 26 
de gener de 2019
314-03799/12
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb les empreses 
de seguretat privada per a prevenir casos en què la reserva del dret d’admissió en-
cobreixi discriminació
314-03800/12
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a la creació de l’Àrea 
de Seguretat Institucional
314-03820/12
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes de l’actual model 
de seguretat que fan aconsellable la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03821/12
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de la creació de l’Àrea 
de Seguretat Institucional
314-03822/12
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències entre el servei d’es-
corta de l’Àrea de Seguretat Institucional i l’anterior
314-03823/12
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor afegit que aporta l’Àrea de 
Seguretat Institucional
314-03824/12
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la iniciativa de crear l’Àrea de Se-
guretat Institucional
314-03825/12
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos 
d’Esquadra que integraran l’Àrea de Seguretat Institucional i sobre el procés de 
selecció
314-03826/12
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels membres del ser-
vei d’escorta de l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03827/12
Resposta del Govern 103
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Àrea de Seguretat Institucional 
estarà subordinada a l’Àrea d’Escortes
314-03828/12
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents que integraran 
l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03829/12
Resposta del Govern 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte pressupostari de la cre-
ació de l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03830/12
Resposta del Govern 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a implantar 
l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03831/12
Resposta del Govern 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges par-
ticulars a Sitges (Garraf)
314-03843/12
Resposta del Govern 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges parti-
culars a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-03844/12
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges parti-
culars a Sant Pere de Ribes (Garraf)
314-03845/12
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges par-
ticulars a Cubelles (Garraf)
314-03846/12
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges parti-
culars a Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès)
314-03847/12
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges parti-
culars a Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
314-03848/12
Resposta del Govern 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges par-
ticulars a Olivella (Garraf)
314-03849/12
Resposta del Govern 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Sitges (Garraf)
314-03850/12
Resposta del Govern 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Olivella (Garraf)
314-03851/12
Resposta del Govern 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Castelldefels (Baix Llobregat)
314-03852/12
Resposta del Govern 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-03853/12
Resposta del Govern 107
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Sant Pere de Ribes (Garraf)
314-03854/12
Resposta del Govern 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Cubelles (Garraf)
314-03855/12
Resposta del Govern 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-03856/12
Resposta del Govern 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès)
314-03857/12
Resposta del Govern 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
314-03858/12
Resposta del Govern 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particu-
lars denunciats a Canyelles (Garraf)
314-03859/12
Resposta del Govern 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el règim de protecció d’uns habi-
tatges de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
314-03922/12
Resposta del Govern 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de calefacció al CAP 
Blanes 2
314-04069/12
Resposta del Govern 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del plenari, 
la comissió permanent, les comissions de treball i els grups de treball de l’Obser-
vatori dels Drets de la Infància en el període 2016-2018
314-04107/12
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats en les reunions 
del Ple, la Comissió Permanent, les comissions de treball i els grups de treball de 
l’Observatori dels Drets de la Infància en el període 2016-2018
314-04108/12
Resposta del Govern 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius fixats en les reunions 
del Ple, la Comissió Permanent, les comissions de treball i els grups de treball de 
l’Observatori dels Drets de la Infància en el període 2016-2018
314-04109/12
Resposta del Govern 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords adoptats en les reunions 
del Ple, la Comissió Permanent, les comissions de treball i els grups de treball de 
l’Observatori dels Drets de la Infància en el període 2016-2018
314-04110/12
Resposta del Govern 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions laborals dels edu-
cadors socials dels centres concertats de menors tutelats per la Generalitat
314-04126/12
Resposta del Govern 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a 
garantir els drets laborals dels educadors socials dels centres concertats de menors 
tutelats per la Generalitat
314-04127/12
Resposta del Govern 116
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.10. 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 el balanç de 
la Setmana de les Dones als mitjans de la Corporació
322-00083/12
Substanciació 117

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
Substanciació 117

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
Substanciació 117

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
Substanciació 117

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
Substanciació 118

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les produccions 
audiovisuals amb participació de TV3 i les plataformes internacionals
322-00093/12
Substanciació 118

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 electoral dels mitjans de la Corporació
322-00094/12
Substanciació 118

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 les qüestions de gènere als canals i les emissores de la Corporació
322-00095/12
Substanciació 118

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’ús d’ex-
pressions i opinions partidistes en espais informatius dels mitjans de comunicació 
de la Corporació
322-00096/12
Substanciació 119

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació 
econòmica de la Corporació
322-00097/12
Substanciació 119

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les avaluacions 
de la qualitat i l’audiència dels mitjans de comunicació de la Corporació
322-00098/12
Substanciació 119



BOPC 310
12 d’abril de 2019

Taula de contingut 15

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 
informatiu de l’emergència climàtica
322-00099/12
Substanciació 119

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 lluita contra 
el racisme i la visibilitat de la immigració
322-00100/12
Substanciació 120

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 perspectiva 
de gènere a la Corporació
322-00101/12
Substanciació 120

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 modificació 
del model de la Festa dels Súpers
322-00102/12
Substanciació 120

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 
prejubilacions parcials
322-00103/12
Substanciació 120

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris periodístics de la cobertura informativa de TV3 del judici sobre el 
procés independentista
323-00111/12
Substanciació 120

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’assetjament polític a TV3
323-00112/12
Substanciació 121

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les decisions de les juntes electorals amb relació a TV3 i Catalunya Ràdio
323-00113/12
Substanciació 121

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en co-
missió sobre la col·laboració entre Catalunya Música i la Unió Europea de Radiodifusió
323-00114/12
Substanciació 121

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la cobertura de l’emissora a les Balears i a la resta del domini lin-
güístic català
323-00115/12
Substanciació 121

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la presència i participació de les forces polítiques a l’emissora segons 
l’Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme 
polític a la televisió i la ràdio del setembre al desembre del 2018
323-00116/12
Substanciació 121

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la presència d’entitats als debats polítics a l’emissora segons l’In-
forme del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme 
polític a la televisió i la ràdio del setembre al desembre del 2018
323-00117/12
Substanciació 122
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el compliment del principi de neutralitat política a TV3 en el període electo-
ral actual
323-00118/12
Substanciació 122

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’entrevista a Adam Majó en el programa Tot es mou
323-00119/12
Substanciació 122

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura de TV3 del viatge del president de la Generalitat a Portugal
323-00120/12
Substanciació 122

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre la irrupció de plataformes com LovesTv
323-00121/12
Substanciació 122

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre els premis que han rebut diversos programes de l’emissora
323-00122/12
Substanciació 123

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en 
comissió sobre les prohibicions de la Junta Electoral Central
323-00123/12
Substanciació 123

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la previsió de modificar la programació matinal de TV3 la propera temporada
323-00124/12
Substanciació 123

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el criteri per a escollir les persones que van intervenir 
en el programa de TV3 Preguntes freqüents del 19 de gener de 2019 per a parlar 
de la situació de Podem
316-00020/12
Resposta del president del Consell de Govern 123

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el seguiment de les directrius del llibre d’estil de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals en escollir les persones que van intervenir 
en el programa de TV3 Preguntes freqüents del 19 de gener de 2019 per a parlar 
de la situació de Podem
316-00021/12
Resposta del president del Consell de Govern 125

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el seguiment de les directrius del llibre d’estil de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació als criteris de professionalitat i 
de servei públic pel que fa als continguts del programa de TV3 Preguntes freqüents 
del 19 de gener de 2019 en parlar de la situació de Podem
316-00022/12
Resposta del president del Consell de Govern 125

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el compliment del Mandat marc del sistema públic au-
diovisual català amb relació a la informació que es va oferir en el programa de TV3 
Preguntes freqüents del 19 de gener de 2019 per a parlar de la situació de Podem
316-00023/12
Resposta del president del Consell de Govern 125
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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 la inversió estrangera
310-00150/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 126

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia per a reforçar 
el paper de la dona i reduir l’escletxa de gènere en el sector tecnològic
310-00151/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 126

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’exportació de la cultura 
catalana
310-00152/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 126

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Reglament d’adopció 
internacional
310-00153/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 127

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’eutanàsia
310-00154/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 127

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el turisme
310-00155/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 127

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’activitat subvencionadora 
del Departament de la Presidència
310-00156/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 128

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures contra la vi-
olència masclista
310-00157/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 128

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la vigilància a les platges 
i les piscines durant la temporada d’estiu del 2019
310-00158/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 129

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llistes d’espera sanitàries
310-00159/12
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 129

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00086/12
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs 129

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00087/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 130

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00088/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 130

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00089/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 131

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00090/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 131
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00091/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 131

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de classes 
aturades a l’Institut de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental) per l’acte de protesta en soli-
daritat amb els encausats al Tribunal Suprem
311-00976/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 132

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el personal que va te-
nir cura dels alumnes de l’Institut de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental) durant l’acte de 
protesta en solidaritat amb els encausats al Tribunal Suprem
311-00977/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 132

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si les Normes d’orga-
nització i funcionament de centre de l’Institut de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental) es-
tableixen cap protocol per als actes de protesta
311-00978/12
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 133

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de mòduls 
prefabricats a les escoles del curs 2008-2009 ençà
311-00979/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 133

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la compra i 
instal·lació de mòduls prefabricats a les escoles del curs 2008-2009 ençà
311-00980/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 134

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del manteniment 
dels mòduls prefabricats a les escoles del curs 2008-2009 ençà
311-00981/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 134

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de les repara-
cions dels mòduls prefabricats a les escoles del curs 2008-2009 ençà
311-00982/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 134

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data del muntatge 
dels mòduls prefabricats de les escoles
311-00983/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 135

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la vida útil dels mòduls 
prefabricats per a les escoles
311-00984/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 135

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el règim de tinença dels 
mòduls prefabricats de les escoles del curs 2008-2009 ençà
311-00985/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 136

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si algun ajuntament 
ha assumit cap cost amb relació als mòduls prefabricats per a les escoles del curs 
2008-2009 ençà
311-00986/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 136

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la tasca de l’Oficina de 
Drets Civils i Polítics de divulgació i assessorament en els centres educatius
311-00992/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 136
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre el Departament 
de Territori i Sostenibilitat i la Plataforma Salvem el Pla del Bages
314-04435/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte del Pla d’ordenació ur-
banística municipal de Sant Fruitós de Bages
314-04436/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els principis de sostenibilitat, els 
objectius ambientals i els criteris i indicadors del Pla d’ordenació urbanística muni-
cipal de Sant Fruitós de Bages
314-04437/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’ampliar la reserva 
de sòl industrial a Sant Fruitós de Bages
314-04438/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció dels voltants de la 
Torre del Santmartí, de les Oliveres i Olzinelles, de la vall dels Horts, del Riudor, de 
la Sèquia i del corredor verd entre el Llobregat i el Cardener
314-04439/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la preservació del corredor verd 
entre les conques del Llobregat i el Cardener i la desqualificació del sòl industrial
314-04440/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si cal destinar més sòl a terrenys 
industrials al Bages
314-04441/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tasca de l’Oficina de Drets Civils 
i Polítics de divulgació i assessorament en els centres educatius
314-04442/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efectivitat del pla de xoc per a 
reduir les llistes d’espera a la regió sanitària de Girona
314-04443/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a intervencions 
quirúrgiques coronàries i oncològiques a l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-04444/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la qualitat de l’atenció assistencial 
de salut a la demarcació de Girona
314-04445/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no incrementa 
la capacitat de les sales d’operacions de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-04446/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a reduir el temps d’es-
pera d’algunes intervencions quirúrgiques
314-04447/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el decret llei per a millorar les llis-
tes d’espera en el sistema sanitari
314-04448/12
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP 146
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques de neteja de l’arbrat 
dels vorals de les carreteres C-14, entre Tàrrega i Belltall, i L-220 al pas pels Omells 
de na Gaia
314-04449/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies d’actuació de les tasques 
de neteja de l’arbrat dels vorals de les carreteres C-14, entre Tàrrega i Belltall, i L-220 
al pas pels Omells de na Gaia
314-04450/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de verificar i restaurar 
els danys soferts per l’arbrat dels vorals de les carreteres C-14, entre Tàrrega i Bell-
tall, i L-220 al pas pels Omells de na Gaia, arran de les tasques de neteja i esporga
314-04451/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris que s’apliquen per a 
netejar els vorals de les carreteres i respectar l’arbrat i el paisatge
314-04452/12
Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a fomentar la cap-
tació d’empreses a Flix (Ribera d’Ebre)
314-04453/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la bonificació del cà-
non de l’aigua per a potenciar l’activitat industrial a Flix (Ribera d’Ebre)
314-04454/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla estratègic per a la reindus-
trialització de Flix (Ribera d’Ebre) davant el tancament de la planta química
314-04455/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 150

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre la presentació d’un recurs contenciós administratiu con-
tra la Resolució 101/2019 de la Junta Electoral Central
316-00032/12
Formulació: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC 151
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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 la inversió 
estrangera
310-00150/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia 
per a reforçar el paper de la dona i reduir l’escletxa de gènere en el 
sector tecnològic
310-00151/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’exportació 
de la cultura catalana
310-00152/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
Reglament d’adopció internacional
310-00153/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’eutanàsia
310-00154/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el turisme
310-00155/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’activitat 
subvencionadora del Departament de la Presidència
310-00156/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures 
contra la violència masclista
310-00157/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la vigilància 
a les platges i les piscines durant la temporada d’estiu del 2019
310-00158/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llistes 
d’espera sanitàries
310-00159/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre la protecció dels catalans davant la inseguretat i 
l’increment dels delictes
317-00086/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre el rendiment del sistema educatiu i les mesures per a 
millorar-lo
317-00087/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la manca d’acció de govern
317-00088/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre el comportament del Regne d’Espanya envers les 
demandes europees de diàleg i mediació davant la situació de 
repressió que pateix Catalunya
317-00089/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la lluita contra les clavegueres de l’Estat
317-00090/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el paper de Catalunya en el nou cicle polític que s’obre a 
l’Estat espanyol
317-00091/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 10.04.2019, DSPC-P 48.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona o 
l’organisme que va autoritzar la celebració d’un acte d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a les instal·lacions de l’Escola Pau Casals, 
de Viladecans (Baix Llobregat)
314-03259/12

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03259/12 i 314-
03260/12 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.

La titularitat de l’Escola Pau Casals és de l’Ajuntament de Viladecans.
D’acord amb l’establert a l’article 54.2 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’auto-

nomia dels centres educatius:
«2. Correspon als ajuntaments resoldre sobre l’ús social, fora de l’horari escolar, 

dels edificis de les escoles i altres centres educatius dels quals en tinguin la propie-
tat demanial...»

Barcelona, 21 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa vigent 
que permet la celebració d’un acte polític a les instal·lacions d’un 
centre docent de titularitat pública
314-03260/12

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03259/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que fan servir l’anglès com a llengua vehicular en l’ensenyament 
públic
314-03350/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03350/12 314-
03351/12, 314-03352/12, 314-03353/12, 314-03354/12, 314-03355/12, 314-03356/12, 
314-03357/12, 314-03358/12 i 314-03359/12 us informo del següent:

D’acord amb l’establert en l’article 11.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació:

«El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment empra-
da com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu»

Les dades corresponents als estudis estrangers a Catalunya es poden consultar 
en la següent adreça d’Internet:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ense-
nyament/cursos-anteriors/curs-2017-2018/ensenyament-regim-especial/

Adjunt, us trameto, la relació de centres educatius que fan servir l’anglès per im-
partir matèries no lingüístiques.

El nombre de llocs de treball específics amb perfil professional lingüístic en idio-
ma modern d’anglès el curs 2018-2019, en centres educatius públics, és d’un total 
de 751 en els ensenyaments d’educació infantil i primària, que representa un 2% del 
total de dotacions d’aquest cos, i un total de 538 en els ensenyaments d’educació se-
cundària, que representa un 1,7% del total de dotacions d’aquest cos.

En les proves de competències bàsiques corresponents al curs 2017-2018, el 
64,1% de l’alumnat del 6è curs d’educació primària va obtenir uns resultats en llen-
gua anglesa de nivell mitjà alt o alt. El 66,5% de l’alumnat de 4t d’educació secun-
dària obligatòria també va obtenir uns resultats en llengua anglesa de nivell mitjà 
alt o alt.

El Departament d’Educació està totalment compromès adoptar les mesures ne-
cessàries continuar impulsant el creixement sostingut d’aquests percentatges.

L’estratègia europea Education & Training de la Unió Europea fixava com a indi-
cador de millora de la competència en llengua estrangera per a tots els països mem-
bres que, per a l’any 2020, un mínim del 50% de l’alumnat de 15 anys (4art d’ESO) 
hauria d’haver assolit un nivell B1 en la primera llengua estrangera (a Catalunya, 
majoritàriament l’anglès). El Departament d’Educació es va comprometre a assolir 
aquest nivell l’any 2018 i ho va fer a través de la seva estratègia Ofensiva de país a 
favor de l’èxit educatiu.

Per comprovar el grau d’assoliment d’aquest objectiu per part de l’alumnat de 
4t d’ESO de Catalunya, el curs 2017-2018 un total de 1.416 alumnes de 51 centres 
de Catalunya van fer les proves d’anglès per a joves del British Council conegudes 
com a proves APTIS, en un total de 29 centres educatius públics i un total de 22 
centres educatius privats concertats, coincidint la mostra amb la que s’utilitza per a 
les proves PISA.

Aquesta prova està dissenyada específicament per a joves de 13 a 17 anys i ava-
lua tant la comprensió oral i lectora, com l’expressió oral i escrita.

Tenint en compte els resultats d’aquesta prova, el 65,9% de l’alumnat avaluat dis-
posaria d’un nivell B1 o superior de llengua anglesa, superant doncs en més de 10 
punts l’objectiu fixat en l’Ofensiva de país i l’indicador europeu.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/cursos-anteriors/curs-2017-2018/ensenyament-regim-especial/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/cursos-anteriors/curs-2017-2018/ensenyament-regim-especial/
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Pel que fa a les accions impulsades des de Departament d’Educació, destaca 
l’aposta continuada per la formació en llengua anglesa del personal docent. Així 
doncs, el curs 2017-2018 es van dur a terme un total de 1.266 activitats de formació 
continuada de caràcter individual en les quals van participar 15.250 docents.

A més de les activitats formatives individuals, les quals contribueixen a l’actua-
lització de coneixements per part dels docents i a la millora de la seva competència 
en llengua anglesa, el Departament d’Educació impulsa i gestiona també altres ini-
ciatives amb impacte directe en el centre.

La Resolució ENS/1363/2017, de 7 de juny, per la qual es crea el programa 
d’innovació pedagògica «Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrange-
res a través de les matèries», té la finalitat d’augmentar la competència comunicativa 
de l’alumnat d’educació primària, secundària, batxillerat i formació professional en 
les llengües estrangeres curriculars (anglès i francès) incrementant el grau d’exposi-
ció a aquestes llengües a través de la impartició de continguts en llengua estrangera; 
les activitats de formació adreçades a afavorir la participació dels centres educatius 
en programes de cooperació educativa com Erasmus+, eTwinning, EUCode Week 
o Transcribathon d’Europeana que faciliten la interacció de l’alumnat de Catalunya 
amb alumnat d’arreu d’Europa i de països de tot el món a través d’accions de mo-
bilitat real o virtual; les estades d’immersió lingüística per a alumnat; els progra-
mes i iniciatives d’acompanyament i suport lingüístic a l’alumnat, com el Programa 
d’Auxiliars de Conversa, que finança el Ministeri d’Educació i Formació Professio-
nal, el Programa de Voluntariat Lingüístic, fruit de la col·laboració del Departament 
d’Ensenyament amb l’entitat CEA Global Education, i els acords amb institucions 
locals; la col·laboració amb entitats que ofereixen formació en llengua estrangera per 
a l’organització de certàmens i concursos per a la promoció de la llengua anglesa, i 
les accions de col·laboració amb consolats, universitats i altres entitats que permeten 
oferir als centres i al professorat espais d’ús de les llengües a través de xerrades, ta-
llers i conferències sobre diverses temàtiques en llengua anglesa.

La formació permanent del professorat en llengua anglesa s’organitza en tres 
blocs: actualització metodològica de l’ensenyament de l’anglès com a llengua es-
trangera, aprenentatge integrat de contingut i llengua anglesa (AICLE/CLIL) i com-
petència comunicativa en llengua anglesa. Les activitats formatives s’ofereixen en 
format telemàtic, semi presencial i presencial.

Pel que fa a l’actualització metodològica de l’ensenyament de la llengua anglesa, 
el personal docent especialista en llengua anglesa pot realitzar activitat formatives 
relacionades amb les metodologies globalitzades, l’ús de la dramatització, de les no-
ves tecnologies i de la ludificació aplicada a l’ensenyament/aprenentatge de la llen-
gua anglesa.

En el marc del plantejament curricular per competències, i per tal de donar res-
posta als nous reptes educatius de l’aplicació del currículum i l’avaluació compe-
tencial, l’estiu de 2018 es va portar a terme una formació específica de formació de 
professorat formador en llengua anglesa, ampliant la borsa de professorat formador 
en aquest àmbit.

El personal docent que vol participar en la formació per impartir d’una matèria 
no lingüística en anglès AICLE/CLIL, ha de disposar com a mínim del certificat 
B2 en llengua anglesa, perquè l’ús d’aquesta metodologia suposa un increment de 
les oportunitats d’aprendre la llengua i practicar-la sense incrementar les hores del 
currículum específicament destinades a l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua 
anglesa.

L’AICLE/CLIL contribueix a incrementar la competència lingüística de l’apre-
nent a través de reptes cognitius i d’activitats de resolució de problemes, alhora que 
és promou i s’encoratja l’autonomia de l’aprenent i ajuda a desenvolupar competèn-
cies del pensament (thinking skills).
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Durant el curs lectiu, el personal docent de nivell no universitari pot sol·licitar 
una plaça per realitzar un curs presencial de llengua anglesa a l’EOI dins el progra-
ma Cursos extensius de llengua anglesa per al professorat (nivells 4t, 5è o C1) o te-
lemàtic si opta per l’Institut Obert de Catalunya (IOC) (nivells 3r, 4t i 5è).

El Departament d’Educació ofereix dins el programa d’estiu cursos de llengua 
anglesa presencials a les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) amb l’objectiu d’actualit-
zar la competència comunicativa dels nivells B2, C1 i C2 del Marc europeu comú 
de referència (MECR).

Les activitats que organitza el Departament d’Educació són gratuïtes i no tenen 
cost per al docent participant.

L’oferta de formació permanent del professorat en llengua anglesa es planifica en 
funció de les necessitats formatives d’aquest col·lectiu i per tant, l’oferta d’activitats 
s’ajusta molt a les necessitats plantejades.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

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 d’alumnes 
que fan servir l’anglès com a llengua vehicular en l’ensenyament 
privat
314-03351/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03350/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres que fan 
servir l’anglès per a impartir matèries no lingüístiques
314-03352/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03350/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mestres que imparteixen matèries no lingüístiques en anglès als 
centres públics i concertats d’educació infantil i de primària
314-03353/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03350/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mestres que imparteixen matèries no lingüístiques en anglès als 
centres privats d’educació infantil i de primària
314-03354/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03350/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mestres que imparteixen matèries no lingüístiques en anglès als 
centres públics i concertats d’educació secundària
314-03355/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03350/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mestres que imparteixen matèries no lingüístiques en anglès als 
centres privats d’educació secundària
314-03356/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03350/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ensenyament de 
l’anglès als centres educatius
314-03357/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03350/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta pública de 
formació permanent del professorat en anglès
314-03358/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03350/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar l’oferta pública de formació permanent del professorat 
en anglès
314-03359/12

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03350/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
de residus recollits de manera selectiva i les previsions per al 
millorament de la recollida selectiva
314-03360/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35088 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03360/12 us in-
formo del següent:

Per una banda, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) realitza el balanç de 
la gestió de residus de forma anual i per anys vençuts. Cal recordar que la recollida 
i gestió de residus municipals són competència dels ens locals. Les dades disponi-
bles més recents de recollida selectiva de Catalunya són de l’any 2017. En aquest 
sentit, la recollida selectiva l’any 2017 ha estat d’1.536.947 t, un 7% més que a l’exer-
cici de 2016 (1.436.044 t), i es situa en el 39,9% (38,5% al 2016). A més, tota la in-
formació detallada de la gestió de residus està disponible al web de l’ARC.

Per altra banda, l’objectiu bàsic de la política de residus incorpora estratègies per 
a la prevenció, així com la promoció del reciclatge per incrementar la valorització 
dels materials i invertir la tendència excessiva a tractaments finalistes. Els instru-
ments fiscals i les mesures de tipus tècnic tenen una funció significativa en aquest 
àmbit.

Els objectius i les actuacions per millorar la recollida selectiva es defineixen en 
la planificació de gestió de residus a nivell de Catalunya. En el Programa de gestió 
de residus i recursos PRECAT 20 s’incorpora les accions adreçades a superar l’ac-
tual escenari de recollida selectiva. Aquest document es pot consultar al web de 
l’ARC.
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Anualment es convoquen subvencions per a projectes de prevenció i preparació 
per a la reutilització de residus municipals així com ajuts per als projectes de fo-
ment de la recollida selectiva. Totes les subvencions que s’estableixen es publiquen 
al web de l’ARC.

Pel que fa a les bonificacions establertes per als municipis que millor complei-
xin amb la recollida selectiva venen determinades d’una banda, per la mateixa im-
posició del cànon, amb la diferenciació de dos tipus de gravamen segons s’hagi o 
no desplegat la recollida selectiva de la fracció orgànica, i de l’altra, pels criteris de 
retorn del cànon, els quals es determinen per la Junta de Govern del Fons de Gestió 
de Residus Municipals, tal com estableix la normativa.

En relació amb el PRECAT20, es va elaborar a partir de l’anàlisi dels resultats 
de la gestió de residus dels diferents programes de gestió de residus anteriors. El 
balanç del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya PROGREMIC 
2007-2012 forma part de la documentació del PRECAT, concretament de l’annex 5, 
documentació també consultable al web de l’ARC.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona en matèria de transports 
el 2018
314-03367/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03367/12 us in-
formo del següent:

La Generalitat de Catalunya no ha realitzat cap aportació directa a l’Ajuntament 
de Barcelona en matèria de transport durant els exercicis 2017 i 2018.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució 
del Pla director d’infraestructures del transport públic col·lectiu de la 
regió metropolitana de Barcelona amb relació als projectes sectorials 
de la línia 9 del metro
314-03368/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03368/12 us in-
formo del següent:
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El Pla Director d’Infraestructures del Transport Públic Col·lectiu a la Regió Me-
tropolitana de Barcelona 2011-2020, aprovat pel Departament de Territori i Sosteni-
bilitat el 2013, es troba disponible al web de l’ATM. El Pla inclou un informe deta-
llat de l’estat de les actuacions.

La inversió durant el 2018 a la línia L9 en l’execució d’ascensors, escales mecà-
niques i sistemes de peatge ha estat de 11.4 M€ (IVA no inclòs). Aquestes dades són 
encara provisionals, a falta de tancar la liquidació definitiva de 2018.

En conseqüència, l’estimació de la inversió prevista per a la finalització dels 
treballs de la línia L9 corresponents a ascensors, escales mecàniques i sistemes de 
peatge és de 124.9 M€ (IVA no inclòs).

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució 
del Pla director d’infraestructures del transport públic col·lectiu de la 
regió metropolitana de Barcelona pel que fa a la línia 9 del metro
314-03369/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 
314-03369/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-03644/12.

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.

En relació amb les actuacions del Pla Director d’Infraestructures del Transport 
Públic Col·lectiu a la Regió Metropolitana de Barcelona 2001-2010, el document 
PDI 2011-2020, aprovat pel Departament de Territori i Sostenibilitat el 2013, es tro-
ba disponible al web de l’ATM, https://www.atm.cat/web/ca/PDI.php. El PDI 2011-
2020 inclou un informe detallat de l’estat de les actuacions.

El calendari per a l’execució de les obres que resten pendents de les línies L9 i 
L10 de metro de Barcelona s’establirà en funció de la disponibilitat pressupostària 
de 2019 i els propers anys.

La inversió realitzada fins a 31 de desembre de 2018 ha estat de 4.936 M€. Aques-
tes dades són encara provisionals, a falta de tancar la liquidació definitiva de 2018.

En conseqüència, l’import de la inversió pendent d’executar és de 1.005 M€, que 
tindrà un repartiment anual en funció de la disponibilitat pressupostària i l’avanç en 
l’execució dels treballs.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

https://www.atm.cat/web/ca/PDI.php
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els carrils VAO de la 
província de Barcelona
314-03372/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03372/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant la Direcció General d’In-
fraestructures ha continuat amb la seva tasca de potenciar l’establiment de carrils 
Bus-VAO.

En aquest sentit, està enllestit el projecte de Nou carril bus i via ciclista a la car-
retera C-245 entre Castelldefels i Cornellà del Llobregat, que suposarà una inversió 
d’uns 35 M€, amb la previsió de poder licitar les obres aquest mateix any.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha redactat el projecte d’un carril bus 
d’entrada a Barcelona per la B-23, aprofitant la mitjana de la carretera, entre Molins 
de Rei i la Diagonal, malgrat aquesta actuació hauria de ser desenvolupada pel Mi-
nisteri de Foment com a titular de la via.

Així mateix, està previst licitar el projecte de «Nova infraestructura. Implantació 
d’un carril bus d’entrada a Barcelona a l’autopista C-31 del PK 215,705 al 208,661. 
Tram: Montgat-Barcelona», que té una previsió de cost de 15,5 M€.

A més, dins del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, que desenvolupa el Depar-
tament de territori i Sostenibilitat, s’està analitzant la xarxa de serveis BRCat (Bus 
Ràpid Trànsit) corresponent per tal que es puguin programar els corredors de desen-
volupament de pla BRCat.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la signatura del 
contracte programa del 2018 entre l’Estat i l’Autoritat del Transport 
Metropolità
314-03373/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03373/12 us in-
formo del següent:

L’any 2013 es va signar el darrer Contracte Programa entre l’Administració Ge-
neral de l’Estat i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). A partir de l’any 
2014, es va incorporar a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat una disposició 
per la qual s’atorga una subvenció nominativa a l’ATM.

Per tant, no hi ha un Contracte Programa entre l’ATM i l’Estat per l’any 2018.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat



BOPC 310
12 d’abril de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 33 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vigència del 
pròxim conveni d’inversions per a finançar el transport públic de 
l’àrea metropolitana de Barcelona
314-03374/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03374/12 us in-
formo del següent:

L’Autoritat de Transport Metropolità (ATM) signa un contracte programa amb 
l’Àrea metropolitana de Barcelona (AMB), l’objecte del qual és recollir les condici-
ons de finançament del transport regular de viatgers de gestió indirecta de l’AMB 
en l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat gestionat per l’ATM. Actualment s’està tra-
mitant el corresponent al 2019.

Pel que fa a les aportacions realitzades des de l’exercici 2011 al 2018, d’acord 
amb l’auditoria de l’ATM, han estat les següents: 

Pressupost ATM Aportacions a l’AMB

2011 74,976

2012 72,578

2013 69,274

2014 101,709

2015 109,115

2016 88,865

2017 97,243

2018 102,515

Total 716,275

Xifres en milions d’euros.

La previsió per al 2019 és de 118,693 milions d’euros.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents i les 
incidències en el servei de tramvia metropolità el 2018
314-03378/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03378/12 us in-
formo del següent:

Pel que fa al Trambaix, durant l’any 2018 s’han produït 10 accidents amb ferits 
greus (accidents de nivell 1), 8 accidents amb ferits lleus (accidents de nivell 2), 
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8 accidents sense ferits i amb danys al tramvia (accidents de nivell 3) i 16 accidents 
sense conseqüències (accidents de nivell 4).

Pel que fa al Trambesòs, durant el 2018 s’han produït 4 accidents amb ferits 
greus (accidents de nivell 1), 12 accidents amb ferits lleus (accidents de nivell 2), 1 
accident sense ferits i amb danys al tramvia (accidents de nivell 3), i 16 accidents 
sense conseqüències (accidents de nivell 4).

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les targetes de 
transport T-12 del 2018
314-03380/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03380/12 us in-
formo del següent:

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’Àrea de Barcelona ha elaborat 
un informe en relació amb les preguntes formulades en base a les dades de tanca-
ment de l’exercici 2018 i d’acord amb la informació que es disposa al Sistema de 
Gestió de la Informació Tarifària (SGIT).

En aquest sentit, s’adjunta en annex, l’informe «Targeta T-16 Any 2018»

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades del servei 
de tramvia metropolità del 2018
314-03381/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03381/12 us in-
formo del següent: 

Trambaix Trambesòs

Línies 3 3
Longitud xarxa (km) 15,1 km 14,0 km
Vehicles-km (milions) 1,5 Mkm 1,1 Mkm
Estacions 29 27
Tramvies/hora punta i sentit Cada 4 minuts de 7 a 10h i de 17 

a 20h, 5 minuts resta hora punta
Cada 8 minuts



BOPC 310
12 d’abril de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 35 

Trambaix Trambesòs

Viatges (milions) 19 milions 10 milions
Recaptació (ingressos 
tarifaris bruts, en M€)

10,2 M€ 5,2 M€

Frau 1,55% 2,14%
Número d’inspectors 16 14
Robatoris denunciats No es disposa d’aquesta informació ja que les 

denúncies de robatoris s’efectuen a la policia

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
fetes el 2018 amb relació al projecte del túnel del servei ferroviari de 
rodalia per l’avinguda Diagonal, de Barcelona
314-03382/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03382/12 us in-
formo del següent:

El Govern de la Generalitat no té constància que l’administració de l’Estat hagi 
redactat cap projecte d’execució d’un nou túnel de rodalia per la Diagonal de Bar-
celona l’any 2018.

El Departament de Territori i Sostenibilitat considera prioritari a curt termini 
la millora de la capacitat, la funcionalitat i la fiabilitat dels túnels de Rodalies exis-
tents, tot això sense menyscapte de l’execució de noves infraestructures de rodalia.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis 
econòmics relatius al transport públic el 2018
314-03384/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03384/12 us in-
formo del següent:

Els estudis econòmics sobre el transport que ha realitzat el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat durant 2019 han estat:

– Observatori de costos del transport de discrecional de viatgers a Catalunya. 
Any 2019 (núm.80)

Aquest estudi s’ha generat internament i no ha generat despeses directes.
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Aquesta publicació es pot consultar al web del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat (www.gencat.cat/territorica/01_departament/06_estadistica/07_publica-
cions_estadistiques/01_territori_i_mobilitat/obs_costos_transport_discrecional/)

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retallades en 
infraestructures de transport públic el 2018
314-03385/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03385/12 us in-
formo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat està centrant els seus esforços d’in-
versió en acabar infraestructures estratègiques.

D’una banda, això ha quedat palès amb l’entrada en servei el passat mes de se-
tembre de la nova línia L10 Sud de metro, que connecta la línia L9 Sud amb dues 
noves estacions de metro al passeig de la Zona Franca de Barcelona, oferint per 
primer cop servei de metro als barris de la Marina. El 2 de març es va inaugurar 
l’estació de Provençana i les obres a aquesta línia continuen amb l’objectiu de posar 
en servei noves estacions durant el 2019, com és el cas de l’estació de la Ciutat de la 
Justícia. Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat treballa per fixar 
properament el calendari de la totalitat de les obres pendents de les línies L9 i L10.

D’altra banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat promou la remodela-
ció d’intercanviadors de transport. Així, durant 2018 s’han continuat les obres d’ei-
xamplament d’andana a l’estació de Provença dels FGC i s’han licitat les obres que 
permetran la posada en servei de l’intercanviador d’Ernest Lluch L5 - Trambaix. 
També, cal esmentar l’aprovació del projecte d’adaptació a persones amb mobilitat 
reduïda de l’intercanviador de Maragall, que es licitarà a continuació.

Amb la resta de recursos disponibles s’executen el màxim d’actuacions possibles, 
centrades, fonamentalment, en l’àmbit de la seguretat viària i en la millora de l’ac-
cessibilitat del transport públic.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’absentisme 
escolar a Barcelona el curs 2017-2018
314-03471/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03471/12 us in-
formo del següent:

Les dades per elaborar l’índex d’absentisme escolar a la ciutat de Barcelona del 
curs 2017-2018 estan en fase d’anàlisi.

El tractament de l’absentisme és un dels objectius de la política educativa del 
nostre país. El Pla Integral de millora de l’escolarització i tractament de l’absentisme 
escolar posa de manifest que l’absentisme és un problema educatiu i social perquè 
evidencia les desigualtats econòmiques i d’oportunitats de l’alumnat.

En els casos que l’alumnat assisteix més del 50% de les hores lectives, la ges-
tió de l’absentisme recau en els centres educatius que activen mesures d’intervenció 
centrades en la determinació de les causes del problema de desconnexió de l’alum-
nat i en evitar que es produeixin més faltes d’assistència.

En els casos que l’alumnat assisteix menys del 50% de les hores lectives, l’ab-
sentisme es fa regular o crònic de manera que des dels equips directius dels centres 
han de derivar aquest casos a les Comissions d’Absentisme que estan presidides per 
representants de la Inspecció d’Educació, que és l’òrgan que té la potestat de coor-
dinar i treballar amb els diferents agents i serveis implicats.

Des de la Unitat d’Orientació Educativa i Prevenció de l’Abandonament Escolar 
i Absentisme s’ha dissenyat un nou sistema de recollida de dades corresponents als 
casos d’absentisme que superen el 50% de les hores lectives, del seguiment d’aquests.

Aquest sistema es va posar en marxa el maig del 2018 com a prova pilot en dos 
districtes, i posteriorment es va presentar als equips directius dels centres d’educa-
ció primària i secundària per implementar-lo el curs 2018-2019 de manera general a 
tots els centres d’educació obligatòria.

L’objectiu ha estat fer una recollida de dades amb criteris homogenis i centra-
litzar les dades d’absentisme en un únic receptor. També el fet de tenir les dades 
en temps real facilita el tractament individualitzat i immediat de cada cas amb el 
plantejament de les propostes d’actuació que es considerin adients, d’una manera 
objectiva.

Les dades corresponents al primer període d’implantació d’aquest sistema han 
estat les següents: 

Nº alumnes educació obligatòria 143.444
Nº centres (públics i privats concertats) 422
Nº centres que han reportat les dades 407
Nº centres pendents de reportar dades 15
Casos d’absentisme superior al 50% 573 (0,23%)

També us informo que aquests casos ja han estat derivats als presidents i presi-
dentes de les Comissions d’Absentisme dels diferents districtes i ja s’han celebrat les 
primeres sessions tècniques.

Barcelona, 28 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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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 polítiques adreçades a l’adolescència el 2017 i el 2018
314-03474/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03474/12 juntament amb la 314-03638/12.

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’atenció a menors i adolescents a la ciutat de Barcelona està gestionada pel Con-
sorci de Serveis Socials de Barcelona, al qual es van traspassar els centres i serveis 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

Les transferències de la DGAIA al Consorci es pressuposten en el programa 318 
Atenció a la Infància i l’Adolescència i l’execució dels exercicis 2017 i 2018 és la 
següent: 

Any
Pressupost 

inicial
Pressupost 

final Disposicions
Obligacions 

reconegudes

2017 34.226.604,39 34.771.283,06 34.771.283,06 34.771.283,00
2018 34.226.604,39 47.751.809,60 47.751.809,60 47.751.809,60

El 2017 l’increment correspon, per una banda, a l’aportació extraordinària de la 
DGAIA destinada a fer front a la situació d’urgència dels menors estrangers desem-
parats als carrers de Barcelona, a la col·laboració en les despeses de funcionament 
per la reconversió de pisos destinats a joves i a la posada en funcionament del model 
d’infància i, per una altra banda, al finançament de l’import de la paga extra 2012 
abonada als treballadors d’atenció a la infància i l’adolescència traspassats.

L’increment del 2018 correspon, per una banda, al finançament dels serveis tras-
passats en base a l’acord del Govern GOV/109/2017 i, per una altra banda, al finan-
çament extraordinari per la sobre ocupació de places derivada de l’atenció a menors 
estrangers no acompanyats.

A nivell de pressupost no hi ha res consignat a favor de l’Ajuntament de Bar-
celona. La despesa, com per exemple el contracte programa, és la que gestiona la 
DGAIA.

Barcelona, 28 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 nombre de 
gestors autoritzats i homologats per l’Agència de Residus de 
Catalunya que han operat a Barcelona i el volum de residus gestionat 
el 2018
314-03476/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03476/12 us in-
formo del següent:

Durant l’any 2018 hi havia 76 gestors de residus a la ciutat de Barcelona, entenent 
com a gestors de residus aquelles persones físiques o jurídiques que d’acord amb la 
normativa realitzen activitats autoritzades d’emmagatzematge i gestió de residus, 
i estan degudament inscrits al Registre general de persones gestores de residus de 
Catalunya.

D’acord amb el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de 
residus i el Decret 88/2010, de 29 de juny, que el modifica, els gestors de residus han 
de presentar durant el primer trimestre de cada any la Declaració de residus de l’any 
anterior a l’Agència de Residus de Catalunya, per la qual cosa actualment encara no 
es disposa de les dades de l’any 2018.

Gran part del gestors de residus de Catalunya són activitats privades, per tant els 
preus de mercat es regeixen per la llei de l’oferta i la demanda.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de 
la sisena hora als centres escolars de Barcelona
314-03483/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03483/12 us in-
formo del següent:

Els centres educatius de la ciutat de Barcelona en els que es manté la sisena hora 
en el curs 2018-2019 són els següents:

1. Centres d’educació infantil i primària
Escola Alexandre Galí
Escola Baixeras
Escola Can Clos
Escola Castella
Escola Ciutat Comtal
Escola Collaso i Gil
Escola Coves d’en Cimany
Escola Drassanes
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Escola El Carmel
Escola El Polvorí
Escola Elisenda de Montcada
Escola Enric Granados
Escola L’Arc de Sant Martí
Escola Mediterrània
Escola Mestre Morera
Escola Milà i Fontanals
Escola Miquel Bleach
Escola Mossèn Jacint Verdaguer
Escola Palma de Mallorca
Escola Parc de la Ciutadella
Escola Pere Vila
Escola Pit-Roig
Escola Rubén Darío
Escola Taxonera

2. Centres d’educació secundària:
Institut Escola El Til·ler
Institut Escola Trinitat Nova

3. Centres d’educació especial:
CEE La Ginesta
CEE Josep Pla
L’Escola Cervantes ha suprimit la 6a hora, a petició del propi centre, amb l’in-

forme favorable de la Inspecció d’educació i l’autorització de la gerent del Consorci 
d’Educació de Barcelona.

La sisena hora es manté als centres educatius que tenen la consideració d’entorn 
desfavorit. El pressupost destinat a mantenir aquesta sisena hora no és un pressupost 
que es pugui aïllar de la resta de conceptes que afecten als centres d’aquestes carac-
terístiques. Per això, no és pot precisar un pressupost específic destinat a la sisena 
hora dels Centres d’Atenció Educativa Preferent (CAEP).

Als centres d’educació infantil i primària que mantenen la sisena hora se’ls assig-
na un increment de la plantilla docent en funció de les línies d’escolarització, oscil-
lant entre 1,5 mestres en centre d’un línia i 4 mestres en centres de 3 línies.

Barcelona, 28 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de joventut el 2018
314-03484/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03484/12.

Durant el 2018, el suport econòmic que el Govern de la Generalitat ha donat a 
l’Ajuntament de Barcelona en matèria de polítiques de joventut mitjançant el con-
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tracte programa (CP) entre el Departament de Treball Afers socials i Famílies i els 
ens locals ha estat de 18.250 euros (fitxa 43 del CP: Suport a plans locals i comar-
cals de joventut).

A banda d’aquesta aportació econòmica, l’Ajuntament de Barcelona ha rebut su-
port del Govern de la Generalitat en matèria de joventut mitjançant altres mecanis-
mes, atès el marc de col·laboració estable existent entre totes dues administracions.

D’aquesta manera, la Direcció General de Joventut i el Departament de Joven-
tut de l’Ajuntament de Barcelona treballen conjuntament per al bon funcionament 
dels serveis que es presten des de l’Oficina Jove (OJ) ubicada a la seu de la DGJ, al 
carrer Calàbria 147 de Barcelona, la qual a més de formar part de la Xarxa Nacio-
nal d’Emancipació Juvenil (XNEJ) està integrada a la Xarxa de Punts d’Informa-
ció Juvenil de Barcelona i actua com a punt d’informació juvenil de referència per 
als barris de la Nova Esquerra de l’Eixample, Antiga Esquerra de l’Eixample i Sant 
Antoni (o com a Punt infoJOVE, d’acord amb la nova terminologia recollida al Pla 
d’Equipaments i Serveis juvenils de Barcelona 2018-2028).

A més, la DGJ facilita als i les informadors/es juvenils de Barcelona la seva 
oferta formativa (adequant-la a les necessitats dels punts d’informació juvenil de la 
ciutat) i posa a disposició de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Barcelona 
la programació de xerrades i tallers dissenyats des de l’OJ de Calàbria en col·labora-
ció amb tècnics especialistes en diverses matèries. Encara en relació amb la XNEJ, 
també cal fer referència a la col·laboració entre la DGJ i el Departament de Joventut 
de l’Ajuntament de Barcelona en el desplegament dels serveis de l’Oficina Jove de 
Treball (OJT), que també s’ubica a la seu de la DGJ del carrer Calàbria. Així, i mit-
jançant la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Barcelona, els serveis de l’OJT 
es despleguen als deu districtes i es posen a l’abast de tots els i les joves de la ciutat.

Un altre àmbit rellevant de la col·laboració entre el Govern de la Generalitat i 
l’Ajuntament de Barcelona en matèria de joventut, durant el 2018, ha estat el des-
plegament i la difusió del programa de Garantia Juvenil mitjançant la figura dels 
impulsors de la Garantia Juvenil. Així, durant el 2018, l’Ajuntament de Barcelona 
va contractar 5 impulsors de la Garantia Juvenil gràcies al finançament del SOC. 
Aquests impulsors estaven físicament ubicats en equipaments juvenils de Barcelona 
(un d’ells l’OJT) i la seva funció era donar a conèixer el programa entre les persones 
joves de la ciutat i acompanyar-les en el procés d’inscripció al programa (tasca que 
es duia a terme en col·laboració amb entitats socials i altres agents institucionals). 
L’any 2019, la figura dels impulsors s’ha substituït per la dels referents d’ocupació 
juvenil, amb funcions similars. Així, al desembre de 2018, l’Ajuntament de Barce-
lona va contractar (també amb finançament del SOC) 5 referents d’ocupació juvenil, 
que donaran continuïtat a l’impuls del programa de Garantia Juvenil a Barcelona 
durant el 2019.

Finalment, cal fer referència a altres col·laboracions de caràcter tècnic entre el 
Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona i la DGJ i/o l’Agència Ca-
talana de la Joventut (ACJ). Entre aquestes col·laboracions, i sense pretendre ser ex-
haustius, es pot fer esment a:

– Activitats formatives per a professionals de joventut (amb iniciatives com el 
programa de l’ACJ Obrim Via, de formació en dinamització i foment de la partici-
pació juvenil a l’àmbit local)

– Activitats formatives i acompanyament a professionals de diversos serveis i 
equipaments juvenils de la ciutat en la implementació del joc interactiu Tabú. Tu tri-
es què t’hi jugues! (activitats de prevenció entorn les violències sexuals)

– El suport a l’anàlisi i la recerca en matèria de joventut (mitjançant l’Observatori 
Català de la Joventut)

– El suport a activitats formatives en equipaments juvenils (cas del programa 
Barcelona Treball Joves impulsat per Barcelona Activa i que compta amb la col·la-
boració de l’ACJ)

Fascicle segon
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– El suport de l’ACJ al Saló de l’Ocupació Juvenil, impulsat per l’Ajuntament de 
Barcelona.

Barcelona, 27 de març de 2019.
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que no van assolir la graduació en educació secundària obligatòria a 
Barcelona el curs 2017-2018
314-03492/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03492/12 us in-
formo del següent:

El Departament d’Educació no disposa de les dades corresponents al curs esco-
lar 2018-2019 perquè encara no ha finalitzat. Les dades corresponents al curs 2017-
2018 s’estan acabant de sistematitzar.

La informació corresponent a la línia estratègica del Departament d’Educació 
per l’ofensiva de país a favor de l’èxit escolar es pot consultar a la següent adreça 
d’internet:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/

Barcelona, 28 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que s’han donat de baixa als centres educatius de Barcelona el curs 
2018-2019
314-03493/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03493/12 us in-
formo del següent: 

2017 2018

Motiu baixa
EINF 

2C EPRI ESO
EINF 

2C EPRI ESO

Abandonament per desinterès en els estudis 2 97 2 98
Abandonament per matricular‐se en un altre 
ensenyament 3 219 1 196
Abandonament per motius laborals 2 20
Abandonament per motius personals o familiars 53 34 106 43 32 106

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/
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2017 2018

Motiu baixa
EINF 

2C EPRI ESO
EINF 

2C EPRI ESO

Abandonament per no poder compaginar amb 
altres estudis 3
Accident o malaltia 1 3
Aplicació del protocol d’absentisme continuat 20 16 15 10 23 32
Defunció 1 3 4 1 2 4
Errada 58 61 177 26 31 125
Expedient disciplinari 3
Finalització de l’escolarització compartida 1 4 8 2 5
Finalització de l’objecte de la matrícula 8 26 66 13 19 206
Incidències o sinistre en el centre 2 1
Manca de pagament 1 3
Modificació de les dades d’escolarització 16 129 350 10 122 324
Trasllat a un altre centre de Catalunya 661 922 712 557 928 811
Trasllat a un centre de fora de Catalunya 210 383 235 189 339 311

Barcelona, 26 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució 
de les obres de l’Escola Entença, de Barcelona, en data del 31 de 
desembre de 2018
314-03494/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03494/12 us in-
formo 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 compren-sió i anàlisi.

El proper curs 2019-2020 s’instal·laran nous mòduls a l’Escola Entença per tal de 
fer front al creixement natural de grups al centre.

El Departament d’Educació està pendent que l’Ajuntament de Barcelona posi a 
disposició el solar adient per construir l’Escola Entença.

El 15 de novembre de 2018 es va publicar l’anunci per la licitació dels Serveis per 
a la direcció d’execució de les obres de construcció de la nova escola pública de dues 
línies, d’ensenyament d’educació infantil i primària: Escola La Maquinista

Des de l’octubre del 2016, i després d’un procés participatiu de la comunitat edu-
cativa del centre, l’Escola La Sagrera es diu Escola 30 Passos. El proper curs 2019-
2020 s’instal·laran nous mòduls a l’Escola 30 Passos.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució 
de les obres de l’Escola La Sagrera, de Barcelona, en data del 31 de 
desembre de 2018
314-03495/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03494/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts previstos 
d’atorgar a Barcelona per a fer front a les necessitats dels alumnes i 
llurs famílies per al curs 2018-2019
314-03498/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03498/12 us in-
formo del següent:

El calendari escolar pel curs 2018-2019 no incorpora cap canvi significatiu que 
generi noves necessitats a l’alumnat i llurs famílies.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari 
derivat del cànon de l’aigua a Barcelona el 2017 i el 2018
314-03499/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03499/12 us in-
formo del següent:

Segons dades extretes del còmput de les factures emeses per l’Agència Catalana 
de l’Aigua en el municipi de Barcelona i de les autoliquidacions presentades amb 
repercussió del cànon en el mateix municipi, el volum recaptat puja a un total de 
86.645.946 € per a l’any 2017, i a un total de 87.119.901 € per a l’any 2018 (aquests 
valors inclouen l’lVA).

En aquestes dades no hi apareix comptabilitzat el que es coneix com a «ús abas-
tament» (diferenciat des de l’any 2012). Tampoc no hi apareix la bonificació corres-
ponent al cànon de l’aigua com a subjecte passiu substitut.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos 
provinents del cànon de disposició de residus el 2018
314-03500/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03500/12 us in-
formo del següent:

L’import meritat del cànon sobre la deposició controlada dels residus municipals 
durant el 2018 ha estat de 56.558.520 euros.

L’import meritat del cànon sobre la incineració dels residus municipals durant el 
2018 ha estat de 11.030.233 euros.

L’import meritat del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la cons-
trucció durant el 2018 ha estat de 4.871.586 euros.

L’import meritat del cànon sobre la deposició controlada dels residus industrials 
durant el 2018 ha estat de 6.375.591 euros.

Els cànons sobre la disposició del rebuig són impostos ecològics que incentiven 
un comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsa mesures de mini-
mització i de valorització material dels residus. Aquests cànons són un instrument 
econòmic que contribueix al finançament del cost que comporta la implantació de 
la gestió sostenible dels residus de Catalunya.

En concret, la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 
municipals (cànon sobre la deposició controlada dels residus municipals i cànon so-
bre la incineració dels residus municipals) s’ha de destinar a optimitzar la gestió dels 
residus municipals, d’acord amb els criteris següents:

– S’ha de tenir en compte els fluxos de residus municipals que no es destinin a 
deposició controlada ni a valorització energètica.

– Com a mínim, el cinquanta per cent dels fons, s’ha de destinar al tractament 
de fracció orgànica recollida selectivament, inclosos els tractaments que redueixen 
la quantitat o milloren la qualitat del rebuig, en especial pel que fa a la reducció de 
la fracció orgànica continguda a la fracció resta, i al finançament de les infraestruc-
tures previstes en el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus 
municipals. La resta dels recursos s’ha de destinar a la recollida selectiva en origen 
de la matèria orgànica, a la recollida selectiva i el reciclatge d’altres fraccions de 
residus, a altres formes de valorització material i a la promoció de campanyes de 
sensibilització, divulgació i educació ambiental.

Pel que fa a la recaptació del cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció s’ha de destinar a optimitzar la gestió dels residus de la construc-
ció i demolició. La distribució del fons procedents d’aquest cànon s’ha de destinar 
a finançar actuacions de prevenció, operacions de valorització i optimització de la 
gestió de residus de la construcció i també a la promoció i recerca de materials re-
cuperats.

Finalment, la recaptació del cànon sobre la deposició dels residus industrials s’ha 
de destinar a les actuacions d’estudis de prevenció i tecnologies noves per al tracta-
ment de residus (màxim 10%); a les actuacions d’execució subsidiària de gestió de 
residus abandonats fetes per l’Agència de Residus de Catalunya, i per a altres activi-
tats relacionades amb els residus industrials (màxim 40%). La resta s’ha de destinar 
a actuacions de prevenció.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
peticions de revisió de cèdules d’habitabilitat fetes per l’Ajuntament 
de Barcelona del 2017 ençà
314-03502/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03502/12 us in-
formo del següent:

A la ciutat de Barcelona, l’ens públic que gestiona les cèdules d’habitabilitat és 
el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, segons acord assolit entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Per tant, les dades sobre revisions de cèdules d’habitabilitat realitzades per 
l’Ajuntament de Barcelona durant 2017 i fins a la data d’aquesta resposta cal sol·lici-
tar-les a aquesta Institució.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per a la posada en funcionament del nou centre de preventius i el 
nou centre de règim obert de la Zona Franca, de Barcelona
314-03504/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03504/12 us in-
formo del següent:

La previsió actual del Departament de Justícia és la construcció de dos equipa-
ments penitenciaris a la Zona Franca de Barcelona. Un serà un Centre Penitenciari 
Obert i l’altre serà un Centre Penitenciari per a dones i preventius. La construc-
ció del nou Centre Obert de la Zona Franca farà possible el tancament del Centre 
Obert de Trinitat Vella i, al seu torn, la construcció del Centre Penitenciari per a do-
nes i preventius de la Zona Franca permetrà el tancament de l’antiga presó de Dones 
de Barcelona, coneguda com a Wad-Ras.

Per a la construcció d’aquests dos equipaments, la Generalitat ha de disposar de 
dos solars previstos en el Conveni de Col·laboració subscrit entre el Departament de 
Justícia i l’Ajuntament de Barcelona el 10 de gener de 2017. Aquest acord preveia el 
compromís per part de l’Ajuntament de Barcelona d’entregar els dos solars ubicats a 
la Zona Franca en un termini màxim que va expirar el 31 de desembre de 2017. El 
motiu de l’incompliment és que l’Ajuntament de Barcelona, degut a la situació jurí-
dica i registral de les finques, no n’ha pogut obtenir la titularitat en el termini previst 
inicialment. Per tant, no les ha pogut cedir.

Constatada la dificultat de l’Ajuntament de Barcelona per obtenir la titularitat 
dels solars i, alhora, la permanència de la voluntat de cedir-los, les dues parts han 
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acordat una pròrroga que situa el nou termini per a l’obtenció de les parcel·les a 31 
de desembre de 2019, dos anys més tard del previst.

Sense disposar dels terrenys, el Departament de Justícia no pot iniciar els tràmits 
necessaris per a les obres de construcció d’aquests nous equipaments. És per això 
que el calendari previst per al trasllat i desallotjament del Centre Penitenciari de 
Trinitat Vella i de la presó de Wad-Ras ha quedat en suspens a l’espera de la cessió 
dels terrenys per part de l’Ajuntament de Barcelona.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells de diòxid 
de carboni a l’àrea metropolitana de Barcelona el 2018
314-03506/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35104 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03506/12 us in-
formo del següent:

Els inventaris d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), que inclouen 
l’emissió de CO2 i de la resta de gasos (òxid nitròs-N2O, metà-CH4, hidrofluorocar-
burs-HFC, perfluorocarburs-PFC i hexafluorur de sofre-SF6) els elabora el Minis-
teri de Transició Ecològica.

Aquests es fan seguint les directrius internacionals que marca l’IPCC (Intergo-
vernmental Panel on Climate Change) de les Nacions Unides.

Les darreres dades disponibles facilitades pel Ministeri sobre les emissions de 
GEH pel que fa al conjunt de Catalunya són les corresponents a l’any 2016. Es po-
den consultar al lloc web de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC). (http://
canviclimatic.gencat.cat). Igualment es pot consultar un resum de l’evolució de les 
emissions a Catalunya entre 1990 i 2016, així com el document «Informe de progrés 
del compliment dels objectius de reducció d’emissions GEH. Període 1990-2016», 
on s’analitza al detall l’evolució de les emissions per al conjunt de Catalunya.

Les emissions totals de GEH l’any 2016 a Catalunya van ser: 

Emissions de GEH. Any 2013 CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 Total

Sector Milers de tones de CO2 eq

1. Processament de l’energia 30.811 491 249 31.551

2. Processos industrials 5.068 104 77 1.552 1 41 6.843
3. Agricultura 14 2.525 1.054 3.593
4. Canvis de l’ús del sòl i silvicultura 0 0 0 0 0 0 0
5. Tractament i eliminació de residus 0 2.311 230 2.541
6. Altres 0 0 0 0 0 0 0
Total anual 35.893 5.431 1.610 1.552 1 41 44.528

Variació respecte al 2015 +2,6%

El Ministeri, juntament amb les dades per al conjunt de Catalunya, també ha 
subministrat les dades de les emissions dels diferents GEH per les demarcacions 
provincials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A continuació s’inclou la taula 
relativa a la província de Barcelona (format inventari SNAP-CORINAIR). Les últi-
mes dades disponibles també corresponen a l’any 2016:

http://canviclimatic.gencat.cat
http://canviclimatic.gencat.cat


BOPC 310
12 d’abril de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 48

Pel que fa les emissions industrials de CO2 provinents d’activitats sotmeses al Rè-
gim del comerç de drets d’emissió de GEH (d’acord amb la Directiva 2003/87/CE), 
les instal·lacions sotmeses a aquest Règim tenen l’obligació de presentar un informe 
anual verificat sobre les seves emissions abans del 28 de febrer de cada any, respecte 
de les emissions de l’any precedent. Posteriorment, la Direcció General de Quali-
tat Ambiental i Canvi Climàtic valida les dades d’emissions anuals abans del 31 de 
març. A data d’avui, les darreres dades corresponen a les emissions de l’any 2017, 
són les següents:

Taula 1. Evolució emissions de les instal·lacions del Règim del Comerç de Drets 
d’Emissió a Catalunya: Balanç 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017

Núm. 
d’instal·lacions 142 131 126 124 124
Emissions [E] 
(t CO2 eq) 13.163.050 13.216.081 14.089.471 14.058.184 14.930.210

1a. Energia elèctrica 2.478.202 2.270.655 2.936.435 2.984.489 3.278.329
1b. Cogeneració / 
1c. Combustió 4.445.146 3.935.493 4.075.853 3.940.578 2.175.970

2. Refineries 2.255.780 2.292.272 2.420.977 2.348.830 2.377.708

5. Ferro colat / acer 182.617 178.735 192.731 181.292 184.364

6. Metalls ferris 24.898 23.275 22.259 21.306 22.024

9. Metalls no-ferris 25.280 24.454 25.434 28.894 29.243

10. Ciment (6) 2.120.116 2.980.696 2.920.104 3.056.391 3.242.202

11. Calç (6) 252.174 225.090 281.417 262.495 249.584

12. Vidre (7) 295.208 287.704 249.722 240.727 245.456

13. Ceràmica (8) 71.064 53.869 52.029 61.786 63.533
15. Assecatge i 
producció de guix - - - - 23.145
16. Pasta paper / 
17. Paper i cartró (9) 439.656 430.346 441.128 432.311 428.099

19. Àcid nítric 15.026 26.878 21.641 25.253 18.868
23. Productes 
orgànics en brut 118.983 143.443 124.127 150.077 2.212.063
24. Hidrogen i gas 
de síntesi 438.900 343.171 325.614 323.756 379.621
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Al lloc web de l’OCCC estan disponibles tots els informes-resum que s’elaboren 
cada any des de l’any 2005.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de la 
cua de maniobres de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la 
plaça de Catalunya de Barcelona
314-03507/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35105 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03507/12 us in-
formo del següent:

El Pla Director d’Infraestructures del transport públic col·lectiu de la regió me-
tropolitana de Barcelona 2011-2020 (PDI) no preveu la nova cua de maniobres a 
l’estació de Plaça Catalunya dels FGC com a actuació a executar de manera inde-
pendent, sinó com a part d’una actuació més global de perllongament de la línia cap 
al Vallès.

Serà una vegada finalitzada la revisió del PDI, actualment en curs, quan es podrà 
establir un calendari per a la redacció del projecte d’aquesta actuació de perllonga-
ment de la línia d’FGC des de l’estació de Plaça Catalunya cap al Vallès.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’inici i 
finalització de la promoció de l’Institut Català del Sòl a la Colònia 
Castells de Barcelona
314-03508/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03508/12 us in-
formo del següent:

L’Incasòl, en virtut d’un conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Ge-
neralitat de Catalunya l’1 de juliol de 2005, entre els anys 2009 i 2012 va executar 
la Fase I de l’expropiació de la Colònia Castells, consistent en l’expropiació de les 
finques i drets inclosos en l’àmbit, construcció de l’edifici de reallotjament, gestió 
del reallotjament de les famílies, enderroc de les edificacions i pagament de les in-
demnitzacions resultants del projecte d’expropiació i dels procediments judicials, en 
el seu cas.
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El 31 de juliol de 2012, es va signar una addenda de modificació del conve-
ni de 2005, per la qual l’Incasòl va deixar de tenir la condició de beneficiari de 
la Fase II, que va passar a assumir l’Ajuntament de Barcelona, i es va fixar que la 
Fase III seria assumida per l’Incasòl si la seva disponibilitat econòmica i financera 
ho possibilités.

El 6 de juny de 2016, l’Incasòl va comunicar oficialment a l’Ajuntament de Bar-
celona que no podia assumir la condició de beneficiari de les restants fases d’execu-
ció de la Colònia Castells. El 30 de juny de 2016, la Comissió de Govern de l’Ajun-
tament de Barcelona va acordar donar-se per assabentada de la renúncia de l’Incasòl 
a la condició de beneficiària de la fases pendents.

Pel que fa a la Fase I, l’executada per l’Incasòl, es va liquidar provisionalment el 
31 de desembre de 2014 d’acord amb el qual hi ha un dèficit de 14,96M€. El desglos-
sat d’inversió per any i semestres va ser el següent:

semestral Acumulada
s1 43.689,35 43.689,35
s2 280.056,00 323.745,35
s1 926.741,20 1.250.486,55
s2 2.095.492,31 3.345.978,85
s1 3.020.183,16 6.366.162,01
s2 346.632,94 6.712.794,96
s1 467.452,45 7.180.247,40
s2 1.303.092,10 8.483.339,51
s1 28.950.240,71 37.433.580,21
s2 4.563.587,87 41.997.168,08
s1 1.202.721,77 43.199.889,85
s2 1.109.535,59 44.309.425,44
s1 874.254,40 45.183.679,84
s2 693.408,03 45.877.087,87
s1 753.205,01 46.630.292,88
s2 785.264,44 47.415.557,32
s1 729.477,32 48.145.034,65
s2 3.163.935,42 51.308.970,07

51.308.970,07

Inversió a la Colònia Castells, Fase I 

2006

2007

2008

2009

2010

Total

2011

2012

2013

2014

La liquidació definitiva es farà quan finalitzin totes les obligacions econòmiques 
derivades dels procediments contenciosos administratius.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum d’aigua a 
Barcelona durant el 2018
314-03510/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03510/12 us in-
formo del següent:
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La informació sobre el consum d’aigua i el seu cost per als ciutadans de Barcelo-
na s’hauria de sol·licitar a l’Ajuntament de Barcelona, tot i això, l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) pot aportar les dades que coneix mitjançant el cànon de l’aigua.

Si es pren com a font de dades el conjunt de les declaracions tributàries presen-
tades per les entitats subministradores com a subjecte passiu substitut, correspo-
nents a l’exercici de facturació 2018, llavors els volums consumits en el municipi 
de Barcelona durant l’any 2018 hauria estat de 63.459.803 m3 per a usos domèstics 
i de 29.517.343 m3 per a usos industrials. Pel que fa als volums facturats (donat que 
la normativa estableix l’existència d’un mínim de facturació de 6 m3/mes), aquests 
haurien estat de 77.656.165 m3 i de 33.508.788 m3, respectivament.

Pel que fa al cost del consum, caldrà sol·licitar-ho a l’Ajuntament de Barcelona.
Pel que fa al consum familiar mitjà, prenent com base el volum consumit per 

a usos domèstics en el municipi de Barcelona durant l’exercici 2018 i el nombre 
d’abonats declarats per les entitats subministradores en l’exercici de facturació 2017 
(779.497 abonats domèstics), el resultat obtingut és que el consum familiar mitjà du-
rant el 2018 hauria estat de 81,41 m3/abonat.

Les dades sobre el consum d’aigua corresponent a les instal·lacions públiques en 
la ciutat de Barcelona es tracten actualment de manera conjunta amb les de consum 
corresponent a l’activitat econòmica en l’actuació empresarial i comercial. Això im-
plica que no resulta possible obtenir-les de forma segregada.

Tenint en compte això, i prenent com a base el cànon de l’aigua que repercutei-
xen les entitats subministradores com a subjecte passiu substitut, llavors el volum 
consumit (conjunt) hauria estat de 29.517.343 m3, i el volum facturat (conjunt) hauria 
estat de 33.508.788 m3.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contaminació 
acústica de l’àrea metropolitana de Barcelona el 2018
314-03511/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03511/12 us in-
formo del següent:

Pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental de l’àrea metropolitana s’ha 
d’esmentar que d’acord amb el que preveu la normativa vigent, tant de la Unió Euro-
pea com la catalana, les entitats locals on hi hagi més de 100.000 habitants formen 
aglomeració, i els titulars de les infraestructures viàries on se sobrepassen 3 milions 
de vehicles l’any, i les ferroviàries on se sobrepassen 30.000 circulacions l’any, han 
d’elaborar, aprovar i posar a disposició de la població mapes estratègics de soroll 
(MES). Els MES són instruments que donen informació de la població que hi ha 
exposada a determinats nivells de soroll.

Els MES, on es pot trobar la informació sol·licitada, es poden consultar a la web 
del Departament de Territori i Sostenibilitat:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_
acustica/

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_acustica/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_acustica/
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Per altra banda, les administracions duen a terme mesuraments de soroll am-
biental de forma generalitzada en l’àmbit de les aglomeracions i les grans infra-
estructures de transport i, com s’ha esmentat, la seva expressió són els MES. Al 
llarg del 2018, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha donat suport als mu-
nicipis de l’àrea metropolitana que formen les aglomeracions Barcelonès I, Barce-
lonès II, Baix Llobregat I, Baix Llobregat II, Vallès Occidental I i Vallès Occiden-
tal II per elaborar els MES.

Els mapes mostren que, amb caràcter general a l’àrea metropolitana, la font de 
soroll més significativa és el trànsit de vehicles.

Els MES serveixen de base per a l’elaboració dels Plans d’Acció que són instru-
ments per a la prevenció, recuperació i millora de la qualitat acústica. Durant l’any 
2019 s’han d’aprovar els de totes les aglomeracions i infraestructures i, posterior-
ment, els Plans d’Acció per a la millora de la qualitat acústica.

Al Govern li correspon impulsar, donar assistència i aprovar els mapes estra-
tègics de soroll i els plans d’acció de les aglomeracions, però la seva realització és 
competència dels municipis. En aquest sentit, la Direcció General de Qualitat Am-
biental i Canvi Climàtic està col·laborant amb tots els municipis que formen aglome-
ració, prestant suport tècnic per establir metodologies o fer mesuraments de nivells 
de soroll que permetin disposar de dades necessàries per a la realització dels MES 
i els corresponents Plans d’Acció.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els focus 
d’emissions de contaminants a l’atmosfera a Barcelona el 2018
314-03512/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 
314-03512/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-03515/12.

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

El procediment de recollida de dades i càlcul d’emissions per a poder realitzar 
un inventari d’emissions és costós i és necessari un mínim de 2 anys per poder fina-
litzar tot el procés. Actualment, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic, està finalitzant el procés de càlcul de l’inventari referent al 2017, que es 
preveu que sigui publicat aquest primer trimestre del 2019.

L’última versió de què es disposa és l’inventari de l’any 2014. Aquesta informació 
es fa pública mitjançant la web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Per a la Zona de Protecció Especial de l’ambient Atmosfèric (que inclou Barcelo-
na i 39 municipis de la seva conurbació), les emissions de diòxid de nitrogen (NO2) 
i partícules en suspensió PM10 corresponents a cada font emissora pel 2014 són les 
següents: 
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Sector NOx (t/any) %NOx

Transport terrestre 15.166 52

Indústria 5.890 20
Transport marítim 3.871 13
Transport aeri 1.952 7
Sector domèstic 1.142 4
Sector institucional o comercial 1.141 4
Total 29.163 100

Sector PM10 (t/any) %PM10

Transport terrestre 947 52
Indústria 208 11
Transport marítim 347 19
Transport aeri 15 1
Sector domèstic 253 14
Sector institucional o comercial 52 3
Total 1.822 100

Quan d’aquest inventari es fa una anàlisi únicament de la ciutat de Barcelona, les 
emissions per a cada font emissora són: 
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2014

Sector NOx %NOx PM10 %PM10

Transport terrestre 3.609 38 905 67
Indústria 984 10 34 3
Transport marítim 3.871 41 347 26
Transport aeri 0 0 0 0
Sector domèstic 473 5 41 3
Sector institucional o comercial 476 5 17 1
Total 9.413 100 1.344 100

2014

Sector NOx %NOx PM10 %PM10

Trànsit urbà 3.281 35 673 50
Trànsit interurbà 328 3 232 17
Total 3.609 38 905 67

En relació amb la qualitat de l’aire corresponent a l’any 2018, aquestes dades es 
troben en procés de validació. Durant aquest primer trimestre es finalitzarà el procés, 
es calcularan els estadístics que requereix la normativa i es farà la seva presentació.

Pel que fa als controls d’emissions a l’atmosfera que han de dur a terme els es-
tabliments industrials, indicar que aquests s’han de fer amb una freqüència deter-
minada segons quin sigui el potencial contaminador de cada focus emissor. Entre 
2016 i 2018 s’han efectuat uns 400 mesuraments de les emissions de diferents focus 
de Barcelona. Els resultats d’aquests controls es trameten a l’administració local o 
a l’administració de la Generalitat segons quin organisme en tingui la competència 
d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats i el Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d’intervenció am-
biental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment 
contaminants de l’atmosfera.

Les mesures per a la millora de la qualitat de l’aire són les que s’inclouen, per a 
cada sector i per a cada administració competent, en el pla de millora de la qualitat 
de l’aire.

El marc d’actuació vigent és el que va aprovar el Govern de Catalunya el setem-
bre de 2014. Es tracta d’un Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire que 
desplega un seguit d’actuacions en tots els sectors, però especialment en el de la mo-
bilitat, en les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

Les administracions locals, en el marc de les seves competències, han establert 
estratègies per millorar la qualitat de l’aire, entre les quals cal destacar: el Pla de mi-
llora de qualitat de l’aire de Barcelona 2015-2018 i el Programa de mesures contra la 
contaminació atmosfèrica (2017-2020) de l’Ajuntament de Barcelona, el Programa 
metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (2017-2020), els plans de millora de la qualitat de l’aire elaborats pels 
municipis de més de 100.000 habitants de la zona de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric, o el Pla supramunicipal d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire 
del Vallès Oriental, que comprèn 17 municipis.

Malgrat la valoració positiva de les mesures implantades, per accelerar el ritme 
d’aquesta disminució, el 6 de març de 2017 es va impulsar l’adopció de l’Acord ins-
titucional per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona, amb 
l’objectiu de reduir un 10% les emissions de contaminants associades al trànsit via-
ri d’aquest àmbit territorial els propers 5 anys, i una reducció global del 30% en el 
termini de 15 anys, per tal d’assolir gradualment els nivells recomanats per l’Orga-
nització Mundial de la Salut.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contaminació 
lluminosa a l’àrea metropolitana de Barcelona el 2018
314-03513/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03513/12 us in-
formo del següent:

El nivell de contaminació lluminosa en l’àrea metropolitana de Barcelona durant 
el 2018 s’ha mantingut en termes generals en els nivells dels anys anteriors. Les dar-
reres dades disponibles al respecte es poden consultar a la pàgina web del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat, a l’apartat medi ambient/atmosfera/contaminació 
lumínica/avaluació de la qualitat del cel nocturn:

http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html#param=param&color=ver-
mell&background=orto_ICC&BBOX=154934.710744,4485000,639065.289256,475
2000&layers=ATMOSFERA_QUALIT_CEL_NOCTURN

El Departament de Territori i Sostenibilitat, en l’exercici de les seves funcions 
com a òrgan competent en matèria de prevenció de la contaminació lumínica, des-
envolupa múltiples tasques i projectes en prevenció de la contaminació lumínica al 
llarg de l’any.

El Pla de Govern de la XII legislatura recull, en el seu apartat de Sostenibilitat 
dins de l’Objectiu: «Combatre el canvi climàtic, millorar la qualitat de l’aire i reduir 
l’impacte mediambiental de les activitats sobre l’entorn», accions de protecció en-
vers la contaminació lumínica a l’entorn del Parc Natural de la Serra de Montsant i 
del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

La normativa vigent no preveu que el Govern hagi de disposar d’un Pla de pre-
venció de la contaminació lumínica.

L’acció contra la contaminació lluminosa del Govern de la Generalitat durant el 
2018, s’ha centrat en varis punts:

– El 2018 s’ha aprovat l’actualització del Mapa de la protecció de la contamina-
ció lumínica a Catalunya (Resolució TES/1536/2018, de 29 de juny), el qual és una 
eina bàsica per a la prevenció d’aquesta contaminació. El Mapa es pot consultar a: 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_lu-
minica/mapa-de-proteccio-contra-contaminacio-luminica/

– S’ha aprovat el projecte de protecció envers la contaminació lumínica del Parc 
Natural de la Serra de Montsant (Resolució TES/ 2401/2018, d’11 d’octubre).

– S’ha aprovat la convocatòria de subvencions - Resolució TES/2658/2018, de 
7 de novembre, per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior.

– Dins de les tasques diàries, es participa en el procés de prevenció i control am-
biental de les activitats, regulat per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció 
i control d’activitats, informant els expedients de noves activitats i els expedients de 
control de les existents, implementant criteris de sostenibilitat ambiental de l’enllu-
menat exterior.

– Així mateix, s’informa els nous projectes, plans i programes en el procediment 
d’aplicació de la normativa d’avaluació d’impacte ambiental, a fi de vetllar pel com-
pliment de la normativa de protecció del medi nocturn, d’acord amb les competèn-
cies que té assignades cada administració.

– S’ha donat assistència tècnica als municipis que ho han sol·licitat.
A més, es treballa per avançar cap a una il·luminació sostenible amb la col·labo-

ració imprescindible dels ens locals.

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_luminica/mapa-de-proteccio-contra-contaminacio-luminica/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_luminica/mapa-de-proteccio-contra-contaminacio-luminica/
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En aquest sentit, les mesures previstes per avançar cap a una il·luminació sosteni-
ble arreu de Catalunya són la promoció de la implantació de les millors tecnologies 
ambientals en il·luminació disponibles actualment, promovent les actuacions dels 
ajuntaments en aquesta línia.

Així, es promourà la instal·lació de llums que confinin la llum artificial a l’espai 
que cal il·luminar, de làmpades que siguin eficients i emetin només llum de qualitat, 
instal·lacions que disposin de la quantitat de llum precisa per a realitzar correcta-
ment les activitats humanes i, que disposin d’eines per ajustar el confinament tem-
poral de la llum artificial al temps necessari per a realitzar les activitats humanes.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els focus 
d’emissions de contaminants a l’atmosfera a Barcelona el 2018
314-03515/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03512/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
s’ha decidit deixar de considerar obligatori el servei de menjador 
dels alumnes amb necessitats educatives especials que resideixen al 
mateix municipi en què hi ha el centre escolar
314-03517/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03517/12, 314-
03518/12, 314-03519/12, 314-03520/12, 314-03521/12, 314-03522/12 i 314-03523/12 
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.

D’acord amb l’establert a l’article 82.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació:

«Sense perjudici del que disposa l’apartat 3 de l’article anterior, en l’educació bà-
sica, en les zones rurals en què es consideri aconsellable, es pot escolaritzar els nens 
en un municipi pròxim al de la seva residència per garantir la qualitat de l’ensenya-
ment. En aquest cas les administracions educatives han de prestar gratuïtament els 
serveis escolars de transport i, si s’escau, menjador i internat.»

Aquest article no ha estat derogat per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, 
per a la millora de la qualitat educativa, de manera que cal donar-li compliment.
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No obstant, d’acord amb l’establert a l’article 6.3 de la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació:

«Les administracions públiques, a fi de facilitar l’accés en condicions d’equitat 
als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i 
en els ensenyaments declarats gratuïts, han d’oferir ajuts als alumnes que visquin en 
poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alum-
nes amb discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques reco-
negudes. Els ajuts poden cobrir totalment o parcialment la despesa, atenent la na-
turalesa del desplaçament i el nivell de renda de les famílies. Les administracions 
públiques han de promoure mesures que facilitin l’accés de tots els alumnes a les 
activitats complementàries i extraescolars i, si escau, als ensenyaments postobliga-
toris de batxillerat i de formació professional.»

I l’article 2 del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei es-
colar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’En-
senyament, estableix que:

«El Departament d’Ensenyament garantirà la prestació del servei escolar de 
menjador a l’alumnat escolaritzat en ensenyament de caràcter obligatori en els cen-
tres docents públics de la seva titularitat, quan l’alumnat reuneixi alguna de les con-
dicions següents:

a) Estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per in-
existència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent. En aquest supòsit, la 
prestació del servei escolar de menjadors per part del Departament d’Ensenyament 
tindrà caràcter gratuït d’acord amb el que disposa l’article 65.2 de la Llei orgànica 
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

b) Estar escolaritzats en centres d’educació especial o en centres d’acció espe-
cial.»

No obstant això, els darrers anys des del Departament d’Educació s’ha anat im-
plementant progressivament l’establert a l’article 6.3 de la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació.

Actualment existeix un sistema d’ajuts que comporta que el cost del transport 
per a l’alumnat que no està en la situació de necessitat de canvi de municipi, però 
que té necessitats educatives específiques, estigui finançat per les administracions 
públiques en un 80% aproximadament, i que les famílies amb pocs recursos econò-
mics puguin sol·licitar a través del consell comarcal o de l’ajuntament corresponent 
un ajut addicional que cobreixi la resta del cost.

Les famílies de l’alumnat amb necessitats educatives específiques que no tenen 
els serveis de transport i de menjador escolar gratuïts, poden sol·licitar un ajut indi-
vidual de menjador escolar mitjançant les convocatòries que publiquen els consells 
comarcals, que atorguen un ajut que cobreix el 50% o el 100% del cost del servei, 
en funció de la seva renda, del grau de discapacitat, de situacions específiques de la 
unitat familiar o de situació de necessitat social.

Tot l’alumnat dels centres d’educació especial té la possibilitat de sol·licitar ajuts 
a través de la convocatòria d’ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport 
educatiu que publica el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El Departament d’educació ha informat a la comunitat educativa de la regularit-
zació que es produiria aquest curs, i el director dels Serveis Territorials d’Educació 
al Maresme - Vallès Oriental va donar resposta a les famílies afectades per aquesta 
regularització i se’ls va informar dels ajuts al que tenien dret l’alumnat afectat.

Barcelona, 28 de març de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
amb necessitats educatives especials afectats per la decisió de 
deixar de considerar obligatori el servei de menjador pels que 
resideixen al mateix municipi en què hi ha el centre escolar
314-03518/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03517/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels 
centres escolars i les famílies de la decisió de deixar de considerar 
obligatori el servei de menjador dels alumnes amb necessitats 
educatives especials que resideixen al mateix municipi en què hi ha 
el centre escolar
314-03519/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03517/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació als 
alumnes amb necessitats educatives especials de la decisió de 
deixar de considerar obligatori el servei de menjador dels alumnes 
que resideixen al mateix municipi en què hi ha el centre escolar
314-03520/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03517/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
continuar garantint de manera gratuïta el servei de menjador de les 
famílies de Mataró (Maresme) amb infants i joves escolaritzats a les 
escoles d’educació especial de Les Aigües i L’Arboç
314-03521/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03517/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
rectificar la decisió adoptada l’octubre de 2018 de deixar de 
considerar obligatori el servei de menjador dels alumnes amb 
necessitats educatives especials que resideixen al mateix municipi 
en què hi ha el centre escolar
314-03522/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03517/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment a 
les famílies dels alumnes de les escoles d’educació especial de 
Les Aigües i l’Arboç, de Mataró (Maresme), que no se suprimirà la 
gratuïtat del servei de menjador al llarg de llur escolarització
314-03523/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03517/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del 
tancament del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, 
de Sabadell (Vallès Occidental), a partir del 7 de febrer de 2019
314-03565/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-03565/12 a 
314-03573/12 us informo del següent:

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

L’oncologia pediàtrica compren una sèrie de malalties, que totes elles individual-
ment i en el seu conjunt, són definides com minoritàries per la seva baixa freqüència 
i complexitat del maneig del seu diagnòstic, tractament, incloent els efectes adversos 
de la teràpia i les seqüeles de la patologia. De fet, a Catalunya cada any són diagnos-
ticats entorn de 200 nens i nenes amb un càncer pediàtric (entre 0 i 14 anys), la qual 
cosa dona idea de la magnitud de l’impacte de la malaltia.

En ser malalties del desenvolupament, requereixen atenció especialitzada, su-
port pel seu desenvolupament educatiu i psicosocial. El tractament amb freqüència 
requereix de la combinació de la quimioteràpia, la cirurgia i la radioteràpia, amb 
àrees de gran especialització, com són el transplantament de progenitors hemopoiè-
tics o cirurgia especialitzada com la neurocirurgia. Aquest fet ha estat reconegut per 
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la Unió Europea i el Sistema Nacional de Salut (SNS) de l’Estat espanyol que han 
establert que aquests tractaments en oncologia pediàtrica són motiu d’acreditació 
pel programa CSUR (Centres, Serveis i unitats de referència del SNS) i de la xar-
xa European reference network (ERN) que tenen xarxes específiques de referencia 
acreditades. Cal dir que els serveis d’oncohematologia pediàtrica de l’Hospital Sant 
Joan de Déu com el de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron estan acreditats i for-
men part d’ambdues xarxes de referència espanyoles i europees.

Durant el govern del PSOE, el Consell Interterritorial del SNS va aprovar l’Acord 
(setembre del 2018) sobre l’organització assistencial del càncer infantil i de l’ado-
lescència, que estableix un mínim de 30 casos nous per any en centres que tractin 
pacients d’oncologia pediàtrica, i que va ser aprovat per unanimitat i respon a la 
constatació de diferències en resultats entre centres i territoris a l’Estat espanyol i 
en la comparació internacional, que han estat publicades a l’estudi EUROCARE. 
Aquest acord es fonamenta en els estàndards i recomanacions de la Societat Euro-
pea d’Oncologia Pediàtrica (SIOPE), els quals es poden consultar al seu lloc web, 
en el següent enllaç https://www.siope.eu/european-research-and-standards/stan-
dards-of-care-in-paediatric-oncology/.

Per tot això, el Servei Català de la Salut (CatSalut) en la revisió i actualització 
de la instrucció 4/2018, relativa a la reordenació de l’atenció oncològica d’alta espe-
cialització, ha reafirmat la necessitat de concentrar la fase activa del tractament dels 
nens i nenes en dos centres de referència per a Catalunya, l’Hospital Universitari 
Vall d’Hebron i l’Hospital Sant Joan de Deu. Aquesta Instrucció es pot consultar al 
lloc web del CatSalut, a l’enllaç http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsa-
lut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/2019/instruccio-01-2019.pdf.

La implantació de la Instrucció comporta la integració del Servei d’Oncologia 
Pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell al Servei d’Oncologia i Hematologia 
Pediàtrica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, juntament amb el trasllat dels 
pacients en fase terapèutica. Cal especificar que parts especialitzades del tractament 
d’oncologia i hematologia pediàtrica dels nens i nenes atesos al Hospital Parc Taulí 
ja es realitzaven a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, com és el cas de l’oncologia 
radioteràpica. També el transplantament de progenitors hemopoiètics es realitzava a 
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, atès que és el centre amb experiència a l’Estat 
espanyol en aquest àmbit.

A continuació es mostren el nombre de casos nous tractats a l’Hospital Parc Tau-
lí de Sabadell en els darrers anys, segons les dades del Registre de Tumors Infantils.

– 2013: 15 casos nous.
– 2014: 13 casos nous.
– 2015: 11 casos nous.
– 2016: 10 casos nous.
– 2017: 7 casos nous.
– 2018: 8 casos nous (dades facilitades per l’Hospital Parc Taulí).
A la sessió del Consell de Govern de Hospital Parc Taulí de Sabadell de data 19 

de desembre de 2018 es va informar sobre la instrucció 04/2018 del CatSalut d’or-
denació de l’oncologia complexa, tot i que no es va fer menció específica sobre l’on-
cologia pediàtrica. En aquesta instrucció estan contemplades múltiples ordenacions 
de concentració de serveis en diverses especialitats.

A la sessió del Consell de Govern de l’Hospital de data 23 de gener de 2019, hi 
va assistir el gerent de Serveis Assistencials de l’Àrea d’Atenció Sanitària del CatSa-
lut, per tal explicar les raons que justifiquen la concentració de serveis d’oncologia 
pediàtrica en dos centres a tot Catalunya.

El Consell de Govern va manifestar el seu acord per majoria pel que fa a aquesta 
decisió. Cal tenir present que una situació anàloga es produeix també a la inversa en 
múltiples patologies, en què l’Hospital Parc Taulí de Sabadell és receptor de pacients 
provinents d’altres hospitals, atès que actua com a centre de referència.

https://www.siope.eu/european-research-and-standards/standards-of-care-in-paediatric-oncology/
https://www.siope.eu/european-research-and-standards/standards-of-care-in-paediatric-oncology/
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/2019/instruccio-01-2019.pdf
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/2019/instruccio-01-2019.pdf
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D’altra banda, el CatSalut desenvolupa projectes de construcció, ampliació o re-
modelació d’àrees àmplies, centres o edificis sencers que milloren les infraestruc-
tures per diferents serveis. Per aquest motiu no s’identifica cap inversió centrada en 
l’àmbit de l’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Quant a les inversions a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, cal recordar que l’any 
2010 es va finalitzar una gran inversió per un import de 50,5 milions d’euros que 
van suposar diverses millores al centre hospitalari.

Més recentment, a partir d’un acord entre Catsalut, Ajuntament de Sabadell 
i Consorci sanitari Parc Tauli, amb un import de 4 milions d’euros aportats per 
l’Ajuntament, s’ha iniciat el projecte de construcció de 2 unitats d’hospitalització 
amb la finalitat de millorar les condicions d’atenció a urgències de l’Hospital Parc 
Taulí de Sabadell.

Així doncs, i d’acord amb la instrucció del CatSalut 04/2018, i la seva posterior 
modificació a la Instrucció 01/2019, la derivació dels pacients que s’atenien al Ser-
vei d’Oncologia Pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell correspon a l’Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron. Cal tenir en compte que l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron ha incorporat al seu equip les dues metgesses que treballaven al Servei 
d’Oncologia Pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. És per això que pro-
perament, les direccions de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell i l’Hospital Uni-
versitari Vall d’Hebron signaran un protocol assistencial perquè el seguiment dels 
pa cients estabilitzats d’oncologia pediàtrica es continuï realitzant al centre hospita-
lari de Sabadell, mentre que el diagnòstic i tot el tractament durant la fase intensiva 
i aguda es farà a la Vall d’Hebron. El seguiment al Taulí es realitzarà després de 2 
o 3 anys de l’inici del procés de tractament quan hi hagi l’estabilització clínica del 
pacient i així es mantindrà la proximitat territorial.

Els pacients no rebran cap impacte negatiu des del punt de vista de l’evolució 
de la seva malaltia. El trasllat de les visites i tractaments s’ha realitzat previ infor-
me personalitzat a les famílies i els nens i nenes afectats. El seguiment inicial serà 
realitzat per la mateixa metgessa. Els recursos disponibles a l’Hospital Universitari 
Vall d’Hebron són més amplis i especialitzats, tant en l’àmbit mèdic com quirúrgic, 
radioteràpic o hematològic i els curs del tractament serà assumit pels especialistes 
corresponents de cada malaltia oncològica.

De fet, la concentració de l’oncopediatria no és un fet aïllat, sinó que forma part 
d’un conjunt d’ordenació i concentració de gran complexitat que s’està implantant a 
Catalunya i també a la resta d’Europa o Amèrica des de fa anys i que es realitza en 
altres àmbits com per exemple cardiologia, traumatologia, oncologia o neurologia. 
Finalment, cal indicar que en l’atenció d’oncologia pediàtrica no es produeixen re-
tards en l’atenció.

Barcelona, 28 de març de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
pacients tractats al servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc 
Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), els darrers cinc anys
314-03566/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-003565/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
té el Consell de Govern de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès 
Occidental), de la intenció de tancar el servei d’oncologia pediàtrica
314-03567/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-003565/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
té el delegat del Govern a Barcelona de la intenció de tancar el servei 
d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès 
Occidental)
314-03568/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-003565/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió destinada 
al servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell 
(Vallès Occidental), els darrers deu anys
314-03569/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-003565/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis sanitaris 
on es derivaran els pacients del servei d’oncologia pediàtrica de 
l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), a partir del 7 de 
febrer de 2019
314-03570/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-003565/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans 
econòmics i humans destinats als serveis d’oncologia pediàtrica que 
rebran els pacients del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital 
Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-03571/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-003565/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en els 
pacients del tancament del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital 
Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), a partir del 7 de febrer de 
2019
314-03572/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-003565/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a evitar retards en l’atenció als pacients en els serveis 
d’oncologia pediàtrica dels centres sanitaris on es derivaran els 
pacients de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-03573/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-003565/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació prevista 
per a la depuradora de Sant Adrià de Besòs atès el deute de 
l’Agència Catalana de l’Aigua amb el Consorci per a la Defensa del 
Besòs
314-03576/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03576/12 us in-
formo del següent:
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L’administració que gestiona l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de 
Sant Adrià del Besòs no és el Consorci per a la Defensa del Besòs, sinó l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB).

Així mateix, l’Agència Catalana de l’Aigua no manté cap deute amb l’AMB, ni 
tampoc amb el Consorci per a la Defensa del Besòs.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del 
sistema de depuració terciari d’aigües residuals del Llobregat a la 
depuradora del Prat de Llobregat
314-03580/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03580/12 us in-
formo del següent:

En referència al tractament de regeneració de l’estació depuradora d’aigües resi-
duals (EDAR) del Prat de Llobregat, aquest tractament, que és posterior al de de-
puració, té per objecte la possibilitat de reutilització de les aigües per als diferents 
usos admissibles (cabal de manteniment en el riu, reg agrícola, injecció en l’aqüífer, 
alimentació dels aiguamolls o reg urbà).

Actualment, el sistema està en funcionament, i s’està utilitzant per recarregar 
l’aqüífer del Delta del Llobregat. En funció de la situació hidrològica, hi ha previst 
el desplegament progressiu de la resta d’usos possibles.

El cabal produït en el tractament de regeneració varia constantment, en funció 
de les necessitats hídriques, per la qual cosa es fa difícil parlar d’una data concre-
ta de retallada. Des del final de la sequera de l’any 2008, el seu ús ha estat sempre 
molt moderat, ja que en la conca del Llobregat no hi ha hagut nous episodis d’es-
cassetat d’aigua. Durant la major part d’aquest període, el cabal produït ha estat el 
mínim tècnicament possible per tal de mantenir el funcionament continu de la plan-
ta. A partir del mes de juny de 2011, a més, es va decidir suspendre també aquest 
funcionament mínim continu, i es va passar a funcionar només durant unes poques 
hores a la setmana. Recentment s’ha reprès un ritme de funcionament de 8 hores 
diàries de producció.

En quant a la paralització parcial de la dessaladora en referència a la instal·lació 
de tractament d’aigua marina (ITAM) del Llobregat, es troba situada al costat de 
l’EDAR, però té un funcionament totalment independent. Cal esmentar que no s’ha 
produït cap canvi recent en les consignes d’explotació. La planta funciona, des del 
primer dia, amb un règim variable en funció de les reserves en els embassaments. 
Quan les reserves estan tan altes com ara, el cabal produït correspon al 10% del no-
minal, que és el mínim que permet fer funcionar una línia, en rotació. En tot cas, les 
variacions en la producció d’aigua dessalada no tenen cap conseqüència significativa 
en la qualitat de l’aigua potable servida a Barcelona, ja que les altres fonts existents 
(potabilitzadores d’Abrera, Sant Joan Despí i Cardedeu) subministren aigua d’una 
qualitat equivalent.

En quant al tractament amb membranes, que és posterior a la regeneració con-
vencional i que serveix per injectar aigua en l’aqüífer, alimentant la barrera contra 
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la intrusió marina, la producció es va aturar en el mes de juny de 2011 i s’ha reprès 
recentment. Els efectes d’aquesta aturada són realment molt limitats, donat l’elevat 
nivell piezomètric de l’aqüífer.

Com ja s’ha indicat, el règim de funcionament del tractament de regeneració 
depèn de l’abundància o escassetat d’existències en les fonts convencionals, i es de-
termina atenent a les reserves embassades. A títol orientatiu, està previst que quan 
aquestes davallin per sota del 60% (nivell que s’anomena de «pre-alerta»), tant el 
tractament de regeneració com les dessaladores d’aigua de mar treballin al seu rè-
gim nominal.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
dessalinitzadores que té previst construir
314-03581/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03581/12 us in-
formo del següent:

Si bé no existia una previsió en aquest sentit inclosa en el cicle de planificació 
vigent (Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021), en data 
02/12/2016 es va constituir la Taula del Ter, i l’estiu de 2017 es va assolir un acord 
entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la resta d’entitats que formen part de 
la Taula. Les mesures contingudes en l’acord quedaran incorporades ja en el següent 
cicle de planificació (2022-2027).

Segons aquest acord assolit en la Taula del Ter, que es va signar en data 
02/08/2017 i el text íntegre, que es troba publicat en el lloc web de l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA) (http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/09_proteccio_i_
conservacio/07_cabals_manteniments/03_compromis_ter/Acord-Ter-signat.pdf) es 
preveu l’ampliació de la instal·lació de tractament d’aigua marina (ITAM) de la Tor-
dera, mitjançant la construcció del nou mòdul «Tordera II». La nova planificació no 
preveu altres mesures en relació amb les dessaladores.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/09_proteccio_i_conservacio/07_cabals_manteniments/03_compromis_ter/Acord-Ter-signat.pdf
http://aca.gencat.cat/web/.content/20_Aigua/09_proteccio_i_conservacio/07_cabals_manteniments/03_compromis_ter/Acord-Ter-signat.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’endeutament 
financer de l’Institut Català del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya per a la promoció i la construcció d’habitatges a Barcelona 
el 2017 i el 2018
314-03584/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03584/12 us in-
formo del següent:

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) no té endeutament financer pel 
concepte que es demana a la pregunta parlamentària.

Pel que fa a l’Incasòl, l’any 2017 i l’any 2018 no va signar cap préstec hipotecari 
per a la construcció d’habitatges a la ciutat de Barcelona.

Els saldos vius a 31/12/2017 i a 31/12/2018 del total de préstecs hipotecaris per 
la construcció d’habitatges a la ciutat de Barcelona és el següent: 

Nom actuació

Data 
signatura 
préstec

Núm. 
habitatges

Capital viu a 
31.12.2017

Capital viu a 
31.12.2018

c/ del Carme 19-nov-98 133 2.146.082,41 1.862.368,63
c/ Giralt Fonoll 23-jul-02 44 1.271.771,44 1.187.616,48
Par St. Oleguer 23-jul-02 55 1.570.362,64 1.466.449,55
El c/ Nou de la Rambla / 
S. Ramon 28-gen-03 28 721.616,34 672.060,08
Via Trajana 28-feb-05 6 91.973,03 83.629,30
Via Trajana 28-feb-05 42 47.859,01 43.517,31
Via Trajana 28-feb-05 14 93.608,91 85.116,80
Reallotjats Carmel - 
Sud-oest Besòs 23-des-05 69 263.471,48 238.683,22
c/ Sant Eloi, 2-4 19-jul-06 32 1.370.124,53 1.298.231,29
c/ Joaquím Albarran 28-set-06 48 2.216.512,83 2.101.540,10
c/ Carles Riba, 17-25 29-des-06 20 832.826,45 790.373,55
Via Favència, 294-312 - 
Viladrosa, 147-157 29-des-06 74 3.494.022,73 3.315.916,42
c/ Ramón Turró, 244 31-maig-07 25 988.692,91 939.670,88
Sudoest del Besòs 28-set-07 54 2.435.248,81 2.324.450,33
c/ St. Adrià, 33-35
c/ Balarí Jovany, 47 09-gen-08 27 1.355.558,51 1.291.240,98
Gran Via - Química 21-abr-10 125 7.017.998,67 6.717.591,45

25.917.730,70 24.418.456,37

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import transferit 
a l’Ajuntament de Barcelona per a equips i centres d’atenció a la 
infància i l’adolescència el 2018 i el 2019
314-03587/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03587/12 juntament amb la 314-03670/12.

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 dades sobre les aportacions del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies a l’Ajuntament de Barcelona en el marc del contracte programa són les se-
güents:

2018:
– Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA): 4.137.235 €
– Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE): 196.684 €

2019:
– Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA): 4.177.278 €
– Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE): 354.032 €

Aquestes aportacions no es desglossen conceptes són per a finançar tant els cos-
tos directes com indirectes d’aquests serveis segons el model de finançament que 
s’aplica a tot Catalunya.

Pel que fa a aportació per menors no identificats, en el marc del contracte progra-
ma de l’Ajuntament de Barcelona no apareix cap finançament per aquest concepte.

Barcelona, 27 de març de 2019.
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les expropiacions 
iniciades o en procés de tràmit a Barcelona i sobre la previsió de 
costos el 2017 i el 2018
314-03597/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03597/12 us in-
formo del següent:

Durant els anys 2017 i 2018 no s’ha iniciat cap expedient d’expropiació a la ciu-
tat de Barcelona encara que si s’han generat obligacions econòmiques per aquestes 
dates, totes elles corresponents a projectes d’infraestructures ferroviàries ja iniciats, 
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principalment de la línia 9 del metro. Dites obligacions econòmiques ja han estat 
abonades.

Us relacionem les estacions de metro que han generat obligacions econòmiques, 
amb indicació de la línia de metro a què correspon i l’import de les indemnitzacions 
generades, ja sigui en concepte d’expropiació, ocupació temporal o imposició de ser-
vituds, així com el semestre i l’any en que s’han fet efectives.

Despeses expropiacions L9

Ubicació
1r semestre 

2017
2n semestre 

2017
1r semestre 

2018
2n semestre 

2018

TM 00509.4B.M2 Estació Sarrià 131.113,44 €
TM 00509.4B.M2 Estació Mandri 170.237,66 €
TM 00509.3M1 Tram 4r. Sagrera 98.567,76 €

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques de la Generalitat a Fira de Barcelona del 2008 ençà
314-03603/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03603/12 i 314-
03604/12 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.

Segons consta en el sistema corporatiu de comptabilitat de la Generalitat de Ca-
talunya (GECAT) les aportacions de capital que ha realitzat la Generalitat de Cata-
lunya a Fira Internacional de Barcelona en el període 2008-2018 són les següents: 

Exercici Import net (EUR) Concepte

2010  14.000.000,00 Contracte programa 
2011  9.600.000,00 Contracte programa
2012  10.000.000,00 Contracte programa
2013  2.260.000,00 Contracte programa
2014  5.000.100,00 Contracte programa
Total 40.860.100,00

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques a Fira de Barcelona el 2017 i el 2018
314-03604/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03603/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de 
protecció oficial de la Generalitat a Barcelona que són buits
314-03612/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 
314-03612/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-03613/12.

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.

A la ciutat de Barcelona, la competència per adjudicar els habitatges amb pro-
tecció oficial correspon al Consorci de l’Habitatge de Barcelona, d’acord al que es-
tableix l’article 85.5 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 
de Barcelona.

En el quadre següent podeu consultar el nombre d’habitatges de l’Incasòl que es 
troben buits a la ciutat de Barcelona i els ocupats il·legalment, que no es comptabi-
litzen com habitatges buits, a les dates sol·licitades: 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Habitatges buits 28 33 53 57
Habitatges ocupats 30 38 37 43

D’una banda, s’informa, amb caràcter general, que els motius principals pels que 
els habitatges es troben desocupats són els propis de la rotació dels parc d’habitat-
ges. D’altra banda, de forma específica es fa constar que el salt de 2016 a 2017 es 
deu fonamentalment a l’entrada del Bloc D de Trinitat.

En aquest sentit, s’informa que hi ha habitatges desocupats destinats a re-allot-
jaments per a processos de remodelació i es lliuren a mesura que l’oficina gestora 
de l’Ajuntament de Barcelona fa arribar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les 
propostes d’adjudicació.

En el quadre annex s’adjunta la relació d’habitatges buits per promoció, a les da-
tes sol·licitades.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat



BOPC 310
12 d’abril de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 70

Annex

Promoció 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Basses de Sant Pere-48     1
Barcelona 1   7
Besòs - 88 1    
c/ Carme   2 2
c/ Doctor Joaquín Albarran 2 1   1
c/ Química 4-8 2 3 2 3
c/ Sant Adrià 2   1
Casa Bloc 1   2
Carles Riba 1 1 1
Chafarinas-60 2 1    
Cinema Cristal-25     3
Colònia Castells fase 1a 2 2 2 3
El Carmel - 3 2 3 2
El Polvorí 7a fase 1   1
Giralt Fonollar-44     2
Governador c1 c2 1    
J. A. Parera 1    
La Guineueta 1     1
La Maquinista-42 1   1 1
Lancàster-28     1
Lluis Companys-48 3 2   2
Nou de la Rambla-112 2   2 1
Peu de la Creu 2   1 2
Ramon Turró 244 1 1   1
Rec - 15 1    
Sant Antoni Ma Claret 1    
Sant Oleguer-48 1 1 1
Sudoest del Besòs 6b 1 1 1  
Sudoest del Besòs-7b   2  
Trinitat Nova-II 1 1    
Trinitat Bloc b 2
Trinitat Bloc d 1    
Trinitat Bloc d, 3a fase   26 10
Turo de la Peira illa p   1 1
Turo de la Peira-109 1   1
Turo de la Peira-222 2   2 2
Turó de la Peira-71 1 1 1
Turo Peira-251 3    
Valldonzella II-16 1    
Via Favència 2     1
Via Favència I-20   1  
Via Favència II-26   2  
Via Trajana 126 1
Via Trajana II –126 1   1  
Vivendes del governador-70     1
Vivendes del Governador-75   1 1

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de 
protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a Barcelona que són buits
314-03613/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03612/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions 
d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat a Barcelona del 
2015 ençà
314-03615/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 
314-03615/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-03616/12.

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.

Actualment no hi ha cap promoció d’habitatges de l’Institut Català del Sòl (In-
casòl) en fase de construcció a Barcelona.

A 31 de desembre de 2018 i a 31 de desembre de 2017 no hi havia cap promoció 
d’habitatges de l’Incasòl en fase de construcció a Barcelona.

A 31 de desembre de 2016 es troba en construcció a Barcelona la següent promo-
ció d’habitatges de l’Incasòl:

34 habitatges a Colònia Castells
Tipologia: 2, 3 i 4 dormitoris
Promotor: Incasòl
Data inici: 18.06.2014
Data de recepció: 19.05.2017

A 31 de desembre de 2015 es troben en construcció a Barcelona les següents pro-
mocions d’habitatges de l’Incasòl:

34 habitatges a Colònia Castells
Tipologia: 2, 3 i 4 dormitoris
Promotor: Incasòl
Data inici: 18.06.2014
Data de recepció: 19.05.2017

65 habitatges a Trinitat Nova bloc D escales c, d, e, f i g
Tipologia: 2, 3 i 4 dormitoris
Promotor: Institut Català del Sòl
Data inici: 30.09.2014
Data de recepció: 08.11.2016

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions 
d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a 
Barcelona del 2015 ençà
314-03616/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03615/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions 
d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat a Barcelona que es 
van acabar de construir el 2018
314-03617/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-03617/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-03618/12 a 314-
03620/12.

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.

Durant l’any 2018 no s’ha iniciat ni finalitzat la construcció de cap promoció 
d’habitatges de l’Institut Català del Sòl (Incasòl).

Des de l’any 2011 s’ha iniciat i ha finalitzat la construcció d’habitatges de les se-
güents promocions de l’Incasòl:

34 habitatges a Colònia Castells
Tipologia: 2, 3 i 4 dormitoris
Promotor: Incasòl
Data inici: 18.06.2014
Data de recepció: 19.05.2017

65 habitatges a Trinitat Nova bloc D escales C, D, E, F i G
Tipologia: 2, 3 i 4 dormitoris
Promotor: Incasòl
Data inici:30.09.2014
Data de recepció: 08.11.2016

25 habitatges a Trinitat Nova bloc D escala b
Tipologia: 3 i 4 dormitoris
Promotor: Incasòl
Data inici: 13.11.2013
Data de recepció:30.10.2015
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13 habitatges a Trinitat Nova bloc D escala a
Tipologia: 3 i 4 dormitoris
Promotor: Incasòl
Data inici: 13.05.2013
Data de recepció: 28.04.2015

45 habitatges a Trinitat Nova bloc G
Tipologia: 2, 3 i 4 dormitoris
Promotor: Incasòl
Data inici: 26.01.2010
Data de recepció: 29.02.2012

50 habitatges al barri del Polvorí
Tipologia: 2 i 3 dormitoris
Promotor: Incasòl
Data inici: 07.11.2008
Data de recepció: 31.05.2011

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions 
d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a 
Barcelona que es van acabar de construir el 2018
314-03618/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03617/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions 
d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat a Barcelona que es 
van començar a construir el 2018
314-03619/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03617/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions 
d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a 
Barcelona que es van començar a construir el 2018
314-03620/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03617/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions 
d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat a Barcelona que 
han obtingut llicència d’obres el 2018
314-03621/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 
314-03621/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-03622/12.

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.

Durant l’any 2018 no s’ha atorgat cap llicència d’obres de promocions d’habitat-
ges de l’Incasòl a Barcelona.

Des de l’any 2011 no s’ha atorgat cap llicència d’obres de promocions d’habitat-
ges de l’Incasòl a Barcelona.

Cal precisar que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) no realitza pro-
mocions d’habitatges de protecció oficial.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions 
d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a 
Barcelona que han obtingut llicència d’obres el 2018
314-03622/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03621/12.
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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 polítiques per a la infància el 2017 i el 2018
314-03638/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03474/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció 
d’infraestructures hidràuliques el 2018
314-03639/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35120 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03639/12 us in-
formo del següent:

Les obres hidràuliques finalitzades durant l’exercici 2018 han estat les següents:
– Remodelació i millores per a la eliminació de nutrients a l’EDAR de Figueres.
– Ampliació capacitat d’eliminació de nitrogen de l’EDAR de Banyoles.
– Acabament i posada en servei de les obres de l’EDAR i col·lectors en alta de 

les Borges del Camp.
– Renovació dels desguassos de mig fons de la presa de Sant Ponç.
– EDAR i col·lectors en alta de Rasquera, al TM de Rasquera.
– Nova captació a l’embassament de Siurana per a la connexió amb la canonada 

d’abastament de la xarxa TOPOGRAPO.– Actuacions de millora de l’explotació de 
la bassa d’infiltració de Sant Vicenç dels Horts, als termes municipals de Sant Vicenç 
dels Horts i Santa Coloma de Cervelló.

– Execució de dues arquetes i un tram de col·lector a la zona de la platja de l’Al-
guer de l’Ametlla de Mar.

En la Taula 1 s’ha recollit la informació sobre el cost de les infraestructures hi-
dràuliques finalitzades durant l’any 2018.

Taula 1. Infraestructures hidràuliques finalitzades durant l’any 2018, i cost associat

Obra
Cost d’execució 

(sense IVA)

Remodelació i millores per a la eliminació de nutrients a l’EDAR 
de Figueres 4.056.415,82 €

Ampliació capacitat d’eliminació de nitrogen de l’EDAR de Banyoles 1.410.000,00 €

Acabament i posada en servei de les obres de l’EDAR i col·lectors 
en alta de les Borges del Camp 605.653,11 €

Renovació dels desguassos de mig fons de la presa de Sant Ponç 599.235,46 €

EDAR i col·lectors en alta de Rasquera, al TM de Rasquera 343.599,72 €

Nova captació a l’embassament de Siurana per a la connexió 
amb la canonada d’abastament de la xarxa TOPOGRAPO 213.458,75 €

Actuacions de millora de l’explotació de la bassa d’infiltració de Sant 
Vicenç dels Horts, als termes municipals de Sant Vicenç dels Horts 
i Santa Coloma de Cervelló 95.632,34 €
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Obra
Cost d’execució 

(sense IVA)

Execució de dues arquetes i un tram de col·lector a la zona 
de la platja de l’Alguer de l’Ametlla de Mar 29.334,81 €

Pel que fa al seu àmbit, en el benentès que estem parlant d’àmbit territorial és el 
corresponent als sistemes hidràulics del municipi o municipis indicats.

El llistat de les infraestructures hidràuliques que es preveu executar durant l’any 
2019 està incorporat en el document públic de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
«Avantprojecte de pressupost 2019», que es troba publicat en el lloc web de l’ACA, i 
concretament en el seu annex 4.1: «Programació d’inversions 2019-2021 i previsió 
tancament 2018» (condicionat a l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2019). http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/C_Trans-
parencia_i_bon_govern/03-economia-i-finances/01-informacio-economica/061_
press_aprovat_aca_2019.pdf.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona en matèria d’infraestructures bàsiques i transport els anys 
2017 i 2018
314-03640/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03640/12, us 
informo del següent:

Des de la Generalitat de Catalunya no s’ha realitzat cap aportació econòmica di-
recta a l’Ajuntament de Barcelona destinada a actuacions en matèria d’infraestruc-
tures bàsiques en matèria de transport durant els exercicis sol·licitats.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els edificis sotmesos 
a la inspecció tècnica dels edificis en data del 22 de gener de 2019
314-03641/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03641/12 us in-
formo del següent:

http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/C_Transparencia_i_bon_govern/03-economia-i-finances/01-informacio-economica/061_press_aprovat_aca_2019.pdf
http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/C_Transparencia_i_bon_govern/03-economia-i-finances/01-informacio-economica/061_press_aprovat_aca_2019.pdf
http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/C_Transparencia_i_bon_govern/03-economia-i-finances/01-informacio-economica/061_press_aprovat_aca_2019.pdf
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Entre el Decret 185/2010 i el Decret 87/2015 s’han tramitat un total de 23.931 
sol·licituds d’ITE.

BCN ciutat Sol·licituds ITE edificis

2011 147
2012 1.535
2013 2.241
2014 1.516
2015 7.164
2016 2.300
2017 3.283
2018 5.745
Total 23.931

Els edificis de Barcelona ciutat obligats a passar la ITE, fins a 31.12.2018, eren 
37.864. Fins a aquesta data, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) té cons-
tància que l’han efectuada un total de 23.931 edificis. No han passat la ITE aproxi-
madament 14.000 edificis.

Cal tenir present que el Decret 185/2010 preveia que l’informe ITE fos presentat 
un cop haguessin esmenat les deficiències (juntament amb el certificat final d’obra que 
així ho acredita), pel que hi ha edificis que havien efectuat ITE però no el van arribar 
a presentar perquè no havien iniciat o acabat les obres al final del termini de 6 mesos 
que establia la disposició transitòria1a del nou Decret 67/2015. Amb el nou decret és 
obligatori presentar l’informe a l’Administració en un màxim de 4 mesos, ja que en 
cas contrari l’informe ITE perd validesa a efectes de sol·licitar el certificat d’aptitud.

Pel que fa al certificat d’aptitud, a la ciutat de Barcelona, amb l’antic Decret 
187/2010, s’han atorgat 7.992 certificats d’aptitud aptes i 20 no aptes. Referent al De-
cret 67/2015, un 8,28% corresponen a la qualificació de sense deficiències, 32,58% 
amb deficiències lleus, 33,28% amb deficiències importants, 4,34% amb deficiències 
greus, 0,03% amb deficiències molt greus i 21,48% amb resolucions denegatòries.

Cal tenir present que el nou Decret suposa un canvi de model en què es posa l’ac-
cent en les responsabilitats de les comunitats de propietaris (CCPP), i per tant serà 
la seva responsabilitat efectuar les obres necessàries, també segons el seu calendari 
i possibilitats, no obligant el Decret a fer les obres en un termini determinat, sinó 
imposant més revisions segons el grau de les deficiències i nova inspecció ITE en 
el mateix sentit. Serà per tant en les segones ITE (als 3, 6 o 10 anys) quan es veu-
rà el grau d’efectivitat.

Per altra banda, el Govern de la Generalitat, mitjançant l’AHC, va endegar en 
el mes de maig del 2017 una campanya de foment per a realitzar les ITES, amb en-
viament arreu de Catalunya un total de 113.972 cartes, de les quals 22.587 van ser 
adreçades a CCPP de Barcelona ciutat. Aquesta campanya va finalitzar el gener del 
2018, i es va requerir a tots els edificis obligats de 45 anys d’antiguitat que no havien 
realitzat la ITE.

La imposició de sancions no s’ha produït atès el marge que s’ha deixat a les 
CCPP per realitzar les inspeccions. Cal tenir present que el nivell d’incompliment 
era, amb el Decret antic, significatiu, i alhora era complex saber si s’havia fet la 
ITE atès que no era obligatòria la seva presentació fins desprès de realitzar les obres. 
Actualment, a 31 de desembre de 2018, s’ha assolit al conjunt de Catalunya un gran 
compliment, del 44%, fruit de la campanya realitzada la segona meitat de l’any 2017, 
advertint en les cartes a les CCPP que el fet de no efectuar la ITE era sancionable.

Pel que fa a la concessió d’ajuts, la competència per l’atorgament d’ajuts a la reha-
bilitació a la ciutat de Barcelona és del Consorci de l’Habitatge de Barcelona (CHB).

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta a les 
línies 9 i 10 del metro fins al 22 de gener de 2019
314-03644/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03369/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import liquidat dels 
projectes d’inversió a Barcelona en aplicació de la Llei de barris el 
2017 i el 2018
314-03649/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03649/12 us in-
formo del següent:

Els anys 2017 i 2018, el Fons de foment del Programa de barris va aportar els re-
cursos següents per a finançar projectes d’intervenció integral presentats per l’Ajun-
tament de Barcelona: 

Despesa justificada Subvenció
Reconeguda

Conv. Barri
Pressupost 

projecte 2018 2017 2018 2017

2007 Barri de la 
Bordeta 14.765.003,05 0,00 0,00 0,00 500,00*

2008 La Barceloneta 16.106.746,00 0,00 672.247,25 0,00 336.123,71
2009 Bon Pastor - 

Baró de Viver 17.250.000,00 3.185.844,09 545.400,30 1.592.912,27 272.700,15
2010 La Vinya, Can 

Clos, Plus Ultra 12.000.000,00 850.191,12 1.803.663,19 425.095,52 901.831,55
2010 Raval Sud 15.000.000,00 3.178.090,89 1.094.368,67 1.589.045,44 547.184,39
  Total 75.121.749,05 7.214.126,10 4.115.679,41 3.607.053,23 2.058.339,80

* Aquesta xifra correspon a una quantitat retinguda per un requeriment d’una anualitat anterior.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió 
i l’estat d’execució del projecte de millorament dels barris del Bon 
Pastor i del Baró de Viver, de Barcelona, acollit a la convocatòria del 
2009 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris, en 
data del 31 de desembre de 2018
314-03656/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03656/12 us in-
formo del següent:

La inversió realitzada i el percentatge d’execució del projecte d’intervenció inte-
gral al barri del Bon Pastor/Baró de Víver de Barcelona a data 31.02.18 és: 

Bon Pastor

Pressupost projecte 17.250.000,00
Inversió justificada a 31.12.2018 17.250.000,00
Inversió justificada a 05.02.2019 17.250.000,00
% d’execució a 31.12.2018 100,00%
% d’execució a 05.02.2019 100,00%

La inversió realitzada i el percentatge d’execució d’aquest projecte d’intervenció 
integral, desglossada per períodes semestrals de justificació és: 

Inversió justificada % d’execució 

Primer semestre-10 2.100.000,00 12,17%
Segon semestre-10 70.711,34 12,58%
Primer semestre-11 1.192.497,04 19,50%
Segon semestre-11 405.840,84 21,85%
Primer semestre-12 257.152,17 23,34%
Segon semestre-12 176.721,14 24,36%
Primer semestre-13 297.980,84 26,09%
Segon semestre-13 391.881,85 28,36%
Primer semestre-14 2.321.137,37 41,82%
Segon semestre-14 1.383.012,34 49,84%
Primer semestre-15 3.542.203,71 70,37%
Segon semestre-15 660.602,30 74,20%
Primer semestre-16 403.452,14 76,54%
Segon semestre-16 315.562,53 78,37%
Primer semestre-17 513.156,82 81,34%
Segon semestre-17 32.243,48 81,53%
Primer semestre-18 3.185.844,09 100,00%
Total 17.250.000,00

El detall de la despesa justificada per actuacions i per semestres es pot consultar 
al quadre annex.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i 
l’estat d’execució del projecte de millorament dels barris de la Vinya, 
Can Clos i Plus Ultra, de Barcelona, acollit a la convocatòria del 2010 
en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris, en data 
del 31 de desembre de 2018
314-03657/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03657/12 us in-
formo del següent:

La inversió realitzada i el percentatge d’execució del projecte d’intervenció inte-
gral al Barri de la Vinya/Can Clos/ Plus Ultra de Barcelona a 31.12.18 és: 

La Vinya, Can Clos, Plus Ultra

Pressupost projecte 12.000.000,00
Inversió justificada a 31.12.2018 10.578.440,21

Inversió justificada a 05.02.2019 10.578.440,21
% d’execució a 31.12.2018 88,15%
% d’execució a 05.02.2019 88,15%

La inversió realitzada i el percentatge d’execució d’aquest projecte d’intervenció 
integral, desglossada per períodes semestrals de justificació és: 

Inversió justificada % d’execució 

Segon semestre-10 647.710,67 5,40%

Primer semestre-11 1.573.096,24 18,51%

Segon semestre-11 253.534,59 20,62%

Primer semestre-12 275.553,84 22,92%

Segon semestre-12 39.282,20 23,24%

Primer semestre-13 68.369,74 23,81%

Segon semestre-13 108.593,58 24,72%

Primer semestre-14 1.685.876,45 38,77%

Segon semestre-14 832.667,22 45,71%

Primer semestre-15 1.313.101,16 56,65%

Segon semestre-15 488.136,07 60,72%

Primer semestre-16 504.535,63 64,92%

Segon semestre-16 134.128,51 66,04%

Primer semestre-17 79.149,00 66,70%

Segon semestre-17 1.724.514,19 81,07%

Primer semestre-18 717.732,51 87,05%

Segon semestre-18 132.458,61 88,15%

Total 10.578.440,21

El detall de la despesa justificada per actuacions i per semestres es pot consultar 
al quadre annex.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i 
l’estat d’execució del projecte de millora del barri del Raval Sud, de 
Barcelona, acollit a la convocatòria del 2010 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris, en data del 31 de desembre de 
2018
314-03658/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03658/12 us in-
formo del següent:

La inversió realitzada i el percentatge d’execució del projecte d’intervenció inte-
gral al barri de Raval Sud de Barcelona a data 31.12.18 és: 

Raval Sud

Pressupost projecte 15.000.000,00
Inversió justificada a 31.12.2018 8.384.387,24
Inversió justificada a 05.02.2019 8.384.387,24
% d’execució a 31.12.2018 55,90%
% d’execució a 05.02.2019 55,90%

La inversió realitzada i el percentatge d’execució d’aquest projecte d’intervenció 
integral, desglossada per períodes semestrals de justificació és: 

Inversió justificada % d’execució 

Segon semestre-10 123.707,62 0,82%
Primer semestre-11 58.026,86 1,21%
Segon semestre-11 184.049,39 2,44%
Primer semestre-12 1.009.604,90 9,17%
Segon semestre-12 54.347,83 9,53%
Primer semestre-13 252.125,22 11,21%
Segon semestre-13 81.986,61 11,76%
Primer semestre-14 178.082,48 12,95%
Segon semestre-14 81.262,41 13,49%
Primer semestre-15 992.874,38 20,11%
Segon semestre-15 250.428,27 21,78%
Segon semestre-16 845.431,71 27,41%
Primer semestre-17 188.309,76 28,67%
Segon semestre-17 906.058,91 34,71%
Primer semestre-18 3.110.837,93 55,45%
Segon semestre-18 67.252,96 55,90%
Total 8.384.387,24

El detall de la despesa justificada per actuacions i per semestres es pot consultar 
al quadre annex.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes signats amb relació a la Borsa d’habitatge de lloguer per 
a joves a Barcelona el 2018
314-03663/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03663/12 us in-
formo del següent:

Segons la informació facilitada pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona, ens 
públic que gestiona les Oficines d’habitatge a la ciutat de Barcelona, durant el 2018 
s’han signat 191 contractes de lloguer (26 amb usuaris de la Borsa jove i la resta, 
165, amb usuaris de la Borsa Social).

En el quadre següent es pot comprovar els contractes de lloguer signats mitjan-
çant les Oficines d’habitatge de la ciutat de Barcelona, per programes, desglossat 
per mesos: 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
Total 
OH (1)

BHJ (2) 3 5 2 5 4 3 2 0 1 1 0 0 26

BHLLS (3) 6 9 24 26 29 16 11 11 6 5 8 14 165

Total 9 14 26 31 33 19 13 11 7 6 8 14 191

(1) Oficines d’habitatge.
(2) Borses d’habitatge jove.
(3) Borses d’habitatge de lloguer social.

Amb la signatura dels 26 contractes de lloguer amb els usuaris de la Borsa jove 
s’han allotjat 40 joves.

Durant el 2019 es preveu que es signin 30 contractes amb usuaris de la Borsa jove.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els locals de 
promocions d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat a 
Barcelona que són buits
314-03665/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 
314-03665/12, conjuntament amb la número de tramitació 314-03666/12.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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Us trameto, en annex 1, la relació de locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de la Generalitat es troben buits a la ciutat de Barcelona a data de la 
resposta (20.02.19).

Us trameto, en annex 2, la relació de locals promocions d’habitatges de protec-
ció oficial de la Generalitat es trobaven buits a la ciutat de Barcelona a 31.12.2018.

Us trameto, en annex 3, la relació de locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de la Generalitat de Catalunya es trobaven buits a la ciutat de Barce-
lona a 31.12.17.

Així mateix, us trameto, en annex 4, la relació de locals de promocions d’habi-
tatges de protecció oficial de la Generalitat es trobaven buits a la ciutat de Barcelona 
a 31.12.2016 i quants a 31.12.2015.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit els locals de promocions 
d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a 
Barcelona que són buits
314-03666/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03665/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
fetes al Servei de Detecció i Contacte de Menors Estrangers 
Immigrants no Acompanyats de l’Ajuntament de Barcelona el 2018
314-03670/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03587/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per 
a millorar les infraestructures i els serveis municipals als barris de 
Collserola el 2018 i el 2019
314-03691/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03691/12 us in-
formo del següent:
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La millora de les infraestructures i dels serveis municipals als barris de Collse-
rola, per la seva naturalesa urbana, són de competència municipal.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts tramitats 
per a habitatges afectats per patologies estructurals a Barcelona del 
2012 ençà
314-03692/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03692/12 us in-
formo del següent:

El Detall de les actuacions realitzades en el Programa d’Obres estructurals en 
actuacions de Fonaments, estructura Vertical i Horitzontal, segons les dades facili-
tades a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) per part del Consorci de l’Ha-
bitatge de Barcelona (CHB), òrgan gestor de la matèria són: 

Obres estructurals

Any Actuacions Subvenció

2012 104  2.521.549,20 € 
2013 46  2.658.973,20 € 
2014 55  2.012.274,13 € 
2015 108  14.941.489,41 € 
2016 202  10.775.853,35 € 
2017 249  6.691.292,28 € 

Expedients classificats com a estructurals i estructurals energètics (2017)

Barcelona 2017 Expedients Habitatges Pressupost Subvenció

Ciutat vella  41  485  4.433.334,75 €  1.264.158,40 € 
Eixample  43  863  4.809.700,46 €  1.559.153,75 € 
Sants  39  990  4.706.666,51 €  1.667.782,81 € 
Les corts  7  185  1.219.212,66 €  450.688,58 € 
Sarria  13  161  2.016.988,27 €  626.602,23 € 
Gracia  17  239  1.270.106,78 €  473.033,18 € 
Horta  12  142  597.730,12€  308.612,22 € 
Noubarris  15  291  1.490.989,79 €  550.128,77 € 
Sant Andreu  22  250  2.490.259,62 €  774.594,64 € 
Sant Martí  15  329  1.469.870,08 €  490.835,46 € 
Total  224  3.935  24.504.859,04 €  8.165.590,04 € 

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació 
econòmica al Consorci de l’Habitatge del 2011 ençà
314-03701/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03701/12 us in-
formo del següent:

L’import de l’aportació de la Generalitat al Consorci d’Habitatge en els anys 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ha estat el següent: .

Transferències corrents
Exercici AHC Secretaria Total
Període 1r semestre 2n semestre Anual 1r semestre 2n semestre Anual

2011 616.486,14 753.483,06 1.369.969,20 1.200.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 3.769.969,20
2012 684.984,60 684.984,60 1.369.969,20 1.160.184,28 1.160.184,28 2.320.368,55 3.690.337,75
2013 513.750,00 513.750,00 1.027.500,00 838.080,00 1.405.272,55 2.243.352,55 3.270.852,55
2014 513.750,00 513.750,00 1.027.500,00 1.123.000,00 1.123.000,00 2.246.000,00 3.273.500,00
2015 513.738,00 513.738,00 1.027.476,00 0,00 2.246.000,00 2.246.000,00 3.273.476,00
2016 513.738,42 1.113.738,42 1.627.476,84 1.123.000,00 1.123.000,00 2.246.000,00 3.873.476,84
2017 513.736,48 1.113.736,48 1.627.472,96 1.123.000,00 1.123.000,00 2.246.000,00 3.873.472,96
2018 813.738,47 813.738,47 1.627.476,94 1.123.000,00 1.123.000,00 2.246.000,00 3.873.476,94
Total 4.683.922,11 6.020.919,03 10.704.841,14 7.690.264,28 10.503.456,83 18.193.721,10 28.898.562,24

Transferències de capital
Exercici AHC Secretaria Total
Període 1r semestre 2n semestre Anual 1r semestre 2n semestre Anual

2011 - 2.000.000,00 2.000.000,00 - 11.010.550,00 11.010.550,00 13.010.550,00
2012 - - - - 5.365.440,00 5.365.440,00 5.365.440,00
2013 - 2.000.000,00 2.000.000,00 499.999,98 4.642.000,02 5.142.000,00 7.142.000,00
2014* - 2.000.000,00 2.000.000,00 1.651.200,00 1.500.000,00 3.151.200,00 5.151.200,00
2015 - 2.000.000,00 2.000.000,00 1.228.737,68 2.996.723,90 4.225.461,58 6.225.461,58
2016 - 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00
2017 - 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
2018 - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.470.000,00 2.970.000,00 3.970.000,00
Total - 11.000.000,00 11.000.000,00 7.879.937,66 29.984.713,92 37.864.651,58 48.864.651,58

* Import pressupostat a l’exercici 2014 però liquidat a l’exercici 2015 (romanent exercici 2014 part AHC).

Pel que fa a la previsió de 2019 i 2020, aquesta resta pendent de concretar-se en 
funció de l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exer-
cici de 2019.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges iniciats i d’habitatges finalitzats per l’Institut Català del 
Sòl el 2018 i les previsions per al 2019
314-03702/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03702/12 us in-
formo del següent:

Durant els anys 2018 i 2019, l’Institut Català del Sòl (Incasòl) no ha iniciat cap 
promoció d’habitatges a Barcelona.

Durant els anys 2018 i 2019, l’Incasòl no ha finalitzat cap promoció d’habitatges 
a Barcelona.

El lliurament de claus d’habitatges promoguts per l’Incasòl correspon a l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya.

Durant l’any 2019, l’Incasòl preveu iniciar les següents promoció d’habitatges a 
Barcelona.

– Construcció de 16 habitatges al barri del Polvorí
Data prevista de finalització: 2n semestre 2021

– Construcció de 20 habitatges al barri del Carmel
Data prevista de finalització: 2n semestre 2021

Durant l’any 2020 no es preveu iniciar cap promoció a Barcelona.
Durant els anys 2019 i 2020 no es preveu finalitzar cap promoció d’habitatges de 

l’Incasòl a Barcelona.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de 
construcció d’habitatges protegits a Barcelona de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya en data del 31 de desembre de 2018 i la 
previsió per al 2019 i el 2020
314-03708/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recollida selectiva 
a Barcelona el 2017 i el 2018
314-03712/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03712/12 us in-
formo del següent:

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) realitza el balanç de la gestió de resi-
dus de forma anual i per anys vençuts. A més, cal recordar que la recollida i gestió 
de residus municipals són competència dels ens locals.

Les dades disponibles més recents de la recollida selectiva de Barcelona són de 
l’any 2017.

La recollida selectiva de Barcelona a 2017 ha estat de 269.400,88 tones, un 
0,99% menys que a l’exercici de 2016 (276.106,77 t), i es situa en el 35,47% (35,96% 
al 2016). Les dades es poden trobar al web de l’ARC.

En quan a les possibles deficiències, com ja s’ha esmentat, la recollida i gestió 
de residus municipals són competència dels ens locals, pel que els correspon a ells 
establir les millores que corresponguin.

La Generalitat, mitjançant l’ARC, fomenta ordres d’ajut a les quals es poden aco-
llir els ens locals per a la millora de la recollida selectiva.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per al manteniment de les rondes el 2017 i el 2018
314-03716/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03716/12 us in-
formo del següent:

Atès que no hi ha cap tram de les rondes que sigui de titularitat de la Genera-
litat de Catalunya dins del terme municipal de Barcelona, no hi ha cap aportació a 
l’Ajuntament de Barcelona per al seu manteniment.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els solars de 
l’Institut Català del Sòl a Barcelona
314-03723/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03723/12 us in-
formo del següent:

L’Incasòl disposa de cinc solars a la ciutat de Barcelona en propietat, amb la ubi-
cació següent:

–  Districte d’Horta Guinardó - el Carmel:
1 solar al c/Sigüenza, 46
1 solar a la confluència dels carrers de Tremp, Sigüenza i Passatge Calafell

– Districte de Sants-Montjuïc - El Polvorí:
Dues parcel·les

– Districte de St. Martí - Grup Joan Anton Parera:
1 solar al c/ Dr Zamenhof 9

Cap d’aquests ha estat cedit per l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en 
vigilància d’habitatges de protecció oficial a Barcelona del 2011 ençà
314-03740/12

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03740/12 us in-
formo del següent:

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya no té contractada una vigilància especi-
fica per al municipi de Barcelona. Des de novembre de 2012, té habilitat un servei 
per vigilar els habitatges buits, que consisteix en una ronda de 24 hores en què els 
vigilants inspeccionen un cop al dia els habitatges situats en els barris i/o promo-
cions amb un alt risc d’ocupació. La distribució dels habitatges a vigilar varia cada 
setmana en funció de la rotació del parc.

L’any 2018 la despesa pel servei de vigilància a tot Catalunya ha estat de 
138.559,82 euros. Pel que fa a la despesa dels anys anteriors, l’any 2017 va ser 
de 138.908,04 euros, l’any 2016 va ser de 159.008,34 euros, l’any 2015 va ser de 
150.827,22 euros, l’any 2014 de 151.924,49 euros, l’any 2013 de 150.646,87 euros, i 
l’any 2012 (novembre i desembre) de 18.748,05 euros.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació 
interdepartamental per a evitar que els menors estrangers no 
acompanyats estiguin en comissaries
314-03741/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03741/12, 314-
03742/12, 314-03743/12, 314-03744/12, 314-03745/12 i 314-03746/12, us informo 
del següent:

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

Diàriament es mantenen reunions entre la Unitat Central de Menors de la Poli-
cia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) i la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) per comptabilitzar i posar en coneixement 
de la DGAIA el nombre de menors no acompanyats que diàriament arriben a les 
comissaries d’arreu del territori mentre s’espera l’assignació d’un centre o un recurs 
adequat per atendre aquests menors.

A data 22 de febrer de2019, es troben a les comissaries de la PG-ME un total de 
6 menors no acompanyats. Majoritàriament els menors no acompanyats estan un pe-
ríode d’entre cinc i vint-i-quatre hores fins que accedeixen a un recurs de la DGAIA.

Els menors no acompanyats resten a les sales d’espera de les comissaries, asse-
guts en cadires o bancs dels vestíbuls. Si cal que hi pernoctin, se’ls faciliten mantes, 
menjar, roba i se’ls facilita atenció mèdica si ho precisen, fins que són traslladats a 
un centre de protecció o els recull un/a educador/a.

Pel que fa a les mesures que el Govern porta a terme per garantir-los una plaça 
en un centre residencial, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies comu-
nica les següents:

− Continuar obrint recurs per atendre l’arribada, posant especial èmfasi en els 
recursos de sortida per garantir una circulació pel sistema de protecció adaptada a 
les necessitats i al moment vital dels nois.

− Cerca d’espais per fer el dispositiu conjunt amb els Mossos d’Esquadra per evi-
tar que els nois hagin d’anar a la comissaria quan arriben.

− Insistir en tenir informació amb el govern estatal per poder planificar millor 
l’acollida, així com demanar més recursos per fer-hi front.

Finalment, esmentar que a les comissaries es dispensa a aquests menors les aten-
cions bàsiques, un espai per dormir si és necessari, mantes, alimentació, roba i aten-
ció mèdica en tots els casos en què sigui necessari. La resta de recursos públics que 
s’assignin no és competència de la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 28 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 
menors estrangers no acompanyats que dormen en comissaries dels 
Mossos d’Esquadra
314-03742/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03741/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que els 
menors estrangers no acompanyats passen en comissaries abans de 
tenir una plaça en un centre residencial
314-03743/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03741/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions en 
què es troben els menors estrangers no acompanyats que dormen en 
comissaries
314-03744/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03741/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a garantir una plaça en un centre residencial als 
menors estrangers no acompanyats que dormen en comissaries
314-03745/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03741/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els menors 
estrangers no acompanyats que dormen en comissaries tenen 
educadors que se’n facin càrrec
314-03746/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03741/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de vacunació 
antigripal en la campanya 2018-2019
314-03778/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-03778/12 a 
314-03781/12 us informo del següent:

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

Durant aquesta campanya s’han administrat 1.025.240 dosi de vacunes (9.189 
dosis més que la campanya passada que es van administrar 1.016.051).

Les cobertures estimades a partir de dades de l’eCAP son:
– En persones de 65 anys o més: 51,05% (la campanya passada 51,47%)
– En dones embarassades 25,45% (la campanya passada 22,68%)
– En persones amb problemes de salut crònics entre 15 i 59 anys: 15,86%
– En infants amb problemes de salut crònics: 29,82%
El percentatge de professionals de la salut que s’han vacunat contra la grip en la 

campanya 2018-2019 ha estat, a partir del registre de la Societat Catalana de salut 
laboral, de 27,01% (la campanya passada va ser de 22,68%).

La vacunació antigripal té com a objectiu reduir la mortalitat i morbiditat asso-
ciada a la grip i l’impacte de la malaltia en la comunitat. Per això, les estratègies de 
vacunació van adreçades fonamentalment a protegir les persones que tenen un risc 
més gran de presentar complicacions en cas de patir la grip, a les que poden trans-
metre la malaltia a altres que tenen un risc alt de complicacions i a aquelles que, per 
la seva ocupació, proporcionen serveis essencials a la comunitat. També es recoma-
na la vacunació de persones amb exposició laboral a virus aviaris i porcins.

La definició dels grups de risc s’estableix tenint en compte les vacunes disponi-
bles i indicacions, l’evidència científica disponible, les recomanacions internacionals 
(OMS), i les recomanacions de vacunació de la Comisión de Salut Pública del Con-
sejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud (CSP-CISNS).

Per fomentar la vacunació antigripal entre els diferents grups de risc, incloent-
-hi els professionals sanitaris, es porten a terme una sèrie d’accions comunicatives. 
L’estratègia comunicativa en relació a les vacunes des de Salut Pública del Departa-
ment de Salut s’adreça a població, professionals sanitaris i mitjans, amb objectius i 
accions diferenciades. Aquesta estratègia té l’objectiu comú de mantenir les cober-



BOPC 310
12 d’abril de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 95 

tures de vacunació en la població de Catalunya i el manteniment de la confiança de 
la població i dels professionals en les vacunes.

Anualment s’elabora la Guia Tècnica per a la campanya de vacunació antigri-
pal estacional amb la informació necessària per tal que els treballadors de la salut 
tinguin la informació adient sobre la vacunació antigripal. Aquesta guia inclou els 
grups de risc on recomana la vacuna, entre els quals es troben inclosos els treballa-
dors de la salut i se’ls hi ofereix la vacuna en els centres de salut de la xarxa pública. 
També disposa d’un apartat específic per a fomentar la importància de la vacunació 
antigripal en els treballadors de la salut.

Pel que fa a la campanya 2018/2019, el 18 d’octubre es va realitzar una roda de 
premsa per a presentar les principals actuacions, material i objectius per a la cam-
panya, entre els quals, estaven:

– Millorar la cobertura de vacunació en les persones de més de 60 anys
– Millorar la cobertura de en les persones amb problemes de salut crònics i con-

dicions de risc.
– Fer un salt qualitatiu en la cobertura de la vacunació dels professionals sani-

taris.
– Continuar l’increment de la cobertura de vacunació en dones embarassades.
Per tal d’assolir els objectius de vacunació durant aquesta campanya 2018-2019, 

s’han realitzat diferents activitats dirigides a millorar cada un dels objectius de ma-
nera individual, però tenint en compte que tenen un impacte en la cobertura global 
a banda de les activitats habituals:

– Compra i distribució de les vacunes: 1.202.950 dosis.
– Inici de la campanya: 22 d’octubre.
– En tots els centres d’atenció primària i altres centres vacunals de forma pro-

gramada i oportunista.
– Informació a la població pels canals habituals.
– Seguiment de la vacunació: cobertura vacunal, vigilància epidemiològica i ava-

luació.
– Elaboració i difusió de material divulgatiu.
D’altra banda, s’han dut a terme actuacions més específiques com ara l’Elabo-

ració i difusió del material divulgatiu (cartells) per a ciutadans, professionals sani-
taris i dones embarassades. També s’ha reunit el Consell Assessor de vacunacions 
(CAV), el dia 11 d’octubre, amb un únic punt en l’ordre del dia referent al Consens 
per a la vacunació de grip en professionals sanitaris; en aquesta reunió, hi van par-
ticipar els membres del CAV i es van convidar diferents professionals relacionats 
amb la vacunació a professionals sanitaris i als col·legis professionals de medicina 
i infermeria.

També s’ha fet arribar a tots els centres sanitaris una carta conjuntament amb el 
CATSalut dirigida a les direccions dels centres sanitaris per tal de recordar la im-
portància de la vacunació del personal, així com el document de consens elaborat 
conjuntament al CAV dirigit a tots els professionals sanitaris.

A més, des de la Secretaria de Salut Pública s’han reunit amb l’Associació Cata-
lana de Llevadores, la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia i l’ICS per es-
tablir estratègies de col·laboració per tal de promocionar la vacunació en les dones 
embarassades, on es va acordar realitzar una formació específica en els ASSIRs.

Per la seva banda, l’ICS ha realitzat una campanya de sensibilització per a pro-
fessionals sanitaris que inclou:

– V de vacuna’t. Dia de vacunació col·lectiva el 7 de novembre.
– Flash mob «Vine a vacunar-te al CAP».
– Vacunació de pacients d’alt risc que es visiten sobretot als hospitals: hospital 

de dia oncologia, hospital de dia d’infeccioses, hemodiàlisi, unitat fibrosi quística, 
CEMCAT.

– Difusió mitjans locals.
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– Vacunació in situ a residències d’avis i casals de gent gran.
– Missatges de text a adults joves amb malalties cròniques.

Barcelona, 25 de març de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
de professionals de la salut que s’han vacunat contra la grip en la 
campanya 2018-2019
314-03779/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03778/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a 
terme per a fomentar la vacunació antigripal el 2018
314-03780/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03778/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
disminuir el percentatge d’afectats per la grip que no estan vacunats
314-03781/12

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03778/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és habitual la 
col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i empreses com Desokupa 
per a fer desallotjaments
314-03782/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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

i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-03782/12, 314-03783/12, 
314-03784/12, 314-03785/12, 314-03786/12 i 314-03787/12, us informo del següent:
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Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió 
i anàlisi.

Cap unitat de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra col·labora o ha 
col·laborat en activitats relacionades amb Desokupa.

L’actuació policial a què fan referència les preguntes va ser motivada per la pre-
sumpta ocupació d’un immoble. Els motius de la intervenció policial del 15 de gener 
de 2019 van ser recollits en diligències policials i traslladades a l’autoritat judicial.

El cos de Mossos d’Esquadra sempre actua d’acord amb el que preveu l’ordena-
ment jurídic i d’acord amb els principis de congruència, oportunitat i proporcionali-
tat en totes les seves intervencions.

Durant l’actuació policial, les unitats actuants van identificar totes les parts im-
plicades i es va traslladar a l’autoritat judicial tota la informació relacionada amb 
els fets.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació de 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra en el desallotjament d’un bloc de 
pisos al barri del Poble-sec, de Barcelona, el 15 de gener de 2019
314-03783/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03782/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del 
desallotjament d’un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de 
Barcelona, el 15 de gener de 2019
314-03784/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03782/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals es va desallotjar un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de 
Barcelona, si els Mossos d’Esquadra havien denunciat judicialment 
l’ocupació dos dies abans
314-03785/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03782/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els Mossos 
d’Esquadra acostumen a fer desallotjaments sense ordre judicial
314-03786/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03782/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de 
l’empresa Desokupa en l’operació policial de desallotjament d’un bloc 
de pisos al barri del Poble-sec, de Barcelona, el 15 de gener de 2019
314-03787/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03782/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els establiments que 
presumptament fan servir el dret d’admissió per a encobrir casos de 
racisme o xenofòbia
314-03797/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03797/12, us in-
formo del següent:

A data d’avui, el Departament d’Interior no té obert cap expedient amb relació a 
la qüestió a què fa referència la pregunta. Si es plantegés la circumstància, s’actua-
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ria incoant un procediment sancionador en què es podria imposar una infracció de 
caràcter molt greu, tal com estableix l’article 47 j de la Llei 11/2009, del 6 de juliol.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els paràmetres en 
què s’empara el dret d’admissió dels establiments
314-03798/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03798/12, us 
informo del següent:

L’article 10 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació dels espectacles pú-
blics i les activitats recreatives, estableix: «l’exercici del dret d’admissió no pot com-
portar, en cap cas, discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, 
discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol condició o circums-
tància personal o social dels usuaris dels establiments i els espais oberts al públic, 
tant pel que fa a les condicions d’accés com a la permanència en els establiments i 
a l’ús i gaudi dels serveis que s’hi presten». En base a aquest precepte es validen les 
condicions per l’exercici del dret d’admissió en tots els establiments i activitats que 
ho sol·liciten i que es troben inclosos dintre del Catàleg d’establiment d’espectacles 
públics i activitats recreatives musicals.

Així, sota la cobertura legal que desplega l’exercici del dret d’admissió no es po-
den amagar casos de racisme, xenofòbia o de qualsevol altra pràctica discriminatò-
ria; cosa diferent és que es donin aquestes pràctiques discriminatòries i es preten-
guin dissimular sota el paraigües del dret d’admissió, però llavors s’estaria davant 
d’un incompliment de la normativa per infracció molt greu.

El rètol amb les condicions per l’exercici del dret d’admissió ha de ser validat 
prèviament per la Direcció General d’Administració de Seguretat per als diferents 
establiments o activitats musicals que ho volen exercir, raó per la qual mai es po-
drà limitar l’accés a un local per motius discriminatoris al·legant el dret d’admissió.

Barcelona, 26 de març de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una 
investigació als serveis de seguretat de la discoteca Waka, de 
Sabadell (Vallès Occidental), per a determinar si van vetar l’entrada a 
dos joves per motius racistes o xenòfobs el 26 de gener de 2019
314-03799/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03799/12, us 
informo del següent:

La realització de pràctiques discriminatòries per part de vigilants de seguretat 
privada, en l’exercici de la seva actuació professional, podria ser constitutiva d’in-
fracció a la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada.

Per aquest motiu, amb la finalitat de conèixer les circumstàncies del cas concret 
i la conveniència o no d’iniciar un procediment sancionador, la Direcció General 
d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior ha obert un període d’in-
formació o actuacions prèvies, tal com preveu l’article 55 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb 
les empreses de seguretat privada per a prevenir casos en què la 
reserva del dret d’admissió encobreixi discriminació
314-03800/12

Proponent: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03800/12, us 
informo del següent:

L’any 2017 el Consell de Coordinació de la Seguretat Privada va aprovar el Codi 
de Bones Pràctiques en Seguretat Privada, impulsat pel Departament d’Interior i 
elaborat conjuntament amb els representants del sector de la seguretat privada a 
Catalunya.

El Codi, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya mitjançant la 
Resolució INT/671/2017, de 27 de març, i presentat a l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya als representants de les empreses de seguretat, recull quinze valors o 
principis ètics que pretenen esbossar el que es considera que ha de ser la conducta 
exemplar i referent per als serveis de seguretat privada que es prestin a Catalunya. 
Entre aquests principis hi ha el que assenyala la necessitat d’estar atents, durant la 
prestació de serveis de seguretat privada, a qualsevol situació de discriminació o 
que requereixi atenció humanitària que es presenciï, fins i tot fora del lloc de presta-
ció; el mateix principi preveu que es doni atenció i suport a les víctimes i col·laborar 
amb els cossos policials i altres serveis públics en relació amb els fets presenciats.
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Aquestes previsions s’han estipulat sens perjudici de les facultats d’actuació ad-
ministrativa que la normativa preveu per als casos en el quals, durant la prestació de 
serveis de seguretat privada, es produeixin situacions de discriminació.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a la 
creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03820/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb Número 
de Tramitació: 314-03820/12 a 314-03831/12, ambdues incloses, us trameto, en do-
cument annex, la informació facilitada per la Secretaria General de la Presidència.

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, 3 d’abril de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
En el marc de les funcions de direcció i organització dels serveis generals del 

Departament, es considera necessari que de la Secretaria General de la Presidència 
en depengui funcionalment una nova unitat amb dependència orgànica del Departa-
ment competent en matèria de seguretat ciutadana i amb competències en la segure-
tat de les persones i instal·lacions del Departament de la Presidència.

D’acord amb el que estableix el Decret 20/2019 de reestructuració del Departa-
ment de la Presidència, aprovat el proppassat 29 de gener, aquesta àrea té entre les 
seves funcions garantir la seguretat del president de la Generalitat, els expresidents 
i el titular del Departament de la Presidència. També té per objectiu planificar i im-
plantar mesures adreçades a la protecció del personal i les instal·lacions del Palau de 
la Generalitat, seu de la Presidència de la Generalitat.

Per a l’exercici d’aquestes funcions, comptarà amb personal de la Policia de la 
Generalitat-Mossos d’Esquadra adscrits al Departament d’Interior, competent en 
matèria de seguretat ciutadana. L’Àrea de Seguretat Institucional exerceix les seves 
funcions sens perjudici de les funcions atribuïdes a altres òrgans amb competència 
sobre la seguretat ciutadana, d’acord amb els procediments de coordinació i col·la-
boració que s’estableixin per a la protecció de la Presidència de la Generalitat.

Cal assenyalar que aquest model no és exclusiu de la Generalitat de Catalunya. 
El Reial Decret 419/2018, de 18 de juny, pel qual es reestructura la Presidència del 
Govern de l’Estat preveu un Departament de Seguretat amb una estructura i fun-
cions similars a l’Àrea de Seguretat Institucional.

Els policies de l’Àrea de Seguretat Institucional seran membres de la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra escollits a partir d’una crida pública per a ocu-
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par les places ofertes i, també, com al Departamento de Seguridad de la Presidencia 
del Gobierno, seran adscrits pel procediment de lliure designació.

Aquesta ha estat una iniciativa que parteix d’una proposta del Departament d’In-
terior i que és acceptada pel Departament de la Presidència, amb l’objectiu d’ade-
quar l’actual sistema a un model de seguretat institucional que s’ha demostrat alta-
ment efectiu en el desenvolupament de les seves funcions.

La creació de l’Àrea de Seguretat Institucional suposa una reorganització dels 
efectius i les unitats que presten les funcions que té encomanades aquesta unitat 
dins la Direcció General de la Policia. Una part del personal que presta aquests 
serveis serà l’encarregat de continuar prestant-los, amb les mateixes retribucions i 
dins la mateixa categoria, però amb dependència funcional del Departament de la 
Presidència.

Per aquest motiu, des del vessant estrictament pressupostari, la creació de l’Àrea 
de Seguretat Institucional no implica cap increment de despesa en el Capítol 1 del 
pressupost de la Generalitat de Catalunya.

Meritxell Masó i Carbó, secretària general

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes de 
l’actual model de seguretat que fan aconsellable la creació de l’Àrea 
de Seguretat Institucional
314-03821/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03820/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de la 
creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03822/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03820/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències entre 
el servei d’escorta de l’Àrea de Seguretat Institucional i l’anterior
314-03823/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03820/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor afegit que 
aporta l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03824/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03820/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la iniciativa de crear 
l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03825/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03820/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
dels Mossos d’Esquadra que integraran l’Àrea de Seguretat 
Institucional i sobre el procés de selecció
314-03826/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03820/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels 
membres del servei d’escorta de l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03827/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03820/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Àrea de 
Seguretat Institucional estarà subordinada a l’Àrea d’Escortes
314-03828/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03820/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
que integraran l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03829/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03820/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte 
pressupostari de la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03830/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03820/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a implantar l’Àrea de Seguretat Institucional
314-03831/12

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03820/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions 
d’habitatges particulars a Sitges (Garraf)
314-03843/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-03843/12, 
314-03844/12, 314-03845/12, 314-03846/12, 314-03847/12, 314-03848/12 i 314-
03849/12, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió 
i anàlisi.
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El nombre de fets coneguts per fet principal per ocupacions d’immobles en els 
municipis a què fan referència les preguntes en els darrers cinc anys s’especifica en 
el document annex.

Barcelona, 26 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 les ocupacions 
d’habitatges particulars a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-03844/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03843/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions 
d’habitatges particulars a Sant Pere de Ribes (Garraf)
314-03845/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03843/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions 
d’habitatges particulars a Cubelles (Garraf)
314-03846/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03843/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions 
d’habitatges particulars a Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès)
314-03847/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03843/12.



BOPC 310
12 d’abril de 2019

1.25.15. Preguntes per escrit 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions 
d’habitatges particulars a Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
314-03848/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03843/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions 
d’habitatges particulars a Olivella (Garraf)
314-03849/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03843/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Sitges (Garraf)
314-03850/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03850/12, 314-
03851/12, 314-03852/12, 314-03853/12, 314-03854/12, 314-03855/12, 314-03856/12, 
314-03857/12, 314-03858/12 i 314-03859/12, us informo del següent:

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

El nombre de fets coneguts per fet principal per robatoris en domicilis en els 
municipis a què fan referència les preguntes en els darrers cinc anys s’especifica en 
el document annex.

Barcelona, 26 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 els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Olivella (Garraf)
314-03851/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03850/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Castelldefels (Baix Llobregat)
314-03852/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03850/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-03853/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03850/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Sant Pere de Ribes (Garraf)
314-03854/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03850/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Cubelles (Garraf)
314-03855/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03850/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-03856/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03850/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès)
314-03857/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03850/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
314-03858/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03850/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en 
domicilis particulars denunciats a Canyelles (Garraf)
314-03859/12

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03850/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el règim de 
protecció d’uns habitatges de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès 
Occidental)
314-03922/12

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-03922/12 us in-
formo del següent:

La promoció de 35 habitatges ubicat al carrer Teixidores 16-18 de Santa Perpè-
tua de la Mogoda, fou qualificat com d’habitatges amb protecció oficial en règim 
de lloguer a 10 anys a l’empara del Decret 13/2010 de 2 de febrer, del Pla pel dret a 
l’habitatge 2009-2012, segons resolució de qualificació definitiva emesa amb data 18 
de novembre de 2013 a l’expedient 08-B-0127-08 F1.

El règim jurídic dels habitatges amb protecció oficial d’aquesta promoció, en tant 
es troben construïts sobre un sòl de reserva urbanística, es manté durant tot el temps 
que es mantingui la qualificació del sòl per a aquesta finalitat, i en cap cas pot tenir 
una durada de menys de 30 anys.

Respecte la vinculació al règim de lloguer, d’acord amb l’article 12 del Decret 
13/2010, un cop transcorregut aquest termini de vinculació, els habitatges poden ser 
venuts d’acord amb els preus màxims que s’estableixen a l’article esmentat, mante-
nint-se però la condició d’habitatge protegit d’acord amb l’exposat al paràgraf an-
terior.

Pel que fa a les rendes màximes de lloguer d’aquests habitatges, d’acord amb el 
que determina l’article 10 del decret esmentat, la renda màxima inicial es determina 
aplicant als preus màxim de referència el 5,5%.

En virtut d’aquesta normativa, el mòdul aplicable per al càlcul del preu màxim 
de lloguer en la data de la qualificació definitiva és de 8,89 €/m2 superfície útil de 
l’habitatge i de 5,33 €/m2 de superfície dels annexos vinculats a l’habitatge (garatge 
i traster).

L’arrendador pot percebre, a banda de la renda, el cost real dels serveis i la resta 
de repercussions admeses en virtut de la normativa d’arrendaments urbans.

La promotora d’aquests habitatges fou Immobiliaria Mar SLU. El 8 de maig de 
2015, fou transmesa a favor de Promociones Lladero SII, SA, restant igualment sot-
mesa al compliment de les condicions establertes a la resolució de qualificació defi-
nitiva dels habitatges respecte els termini i preus.

El sòl on s’ubica l’edifici no ha estat de titularitat pública.
En quant al seguiment de la Generalitat sobre la legalitat i la funció social en la 

gestió d’aquest edifici, d’acord amb el que determina l’article 85 de la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, els contractes de lloguer dels habitatges 
amb protecció oficial estan sotmesos al preceptiu visat de contracte, on es comprova 
que es dona compliment al requisits d’accés als habitatges, que contenen les clàu-
sules d’inserció obligatòria i que el preu de renda s’ajusta a la normativa aplicable.

Per tant, el seguiment dels contractes de lloguer s’està duent a terme mitjançant 
els visats de contractes.

Per altra banda, les línies d’actuació en matèria de promoció d’habitatges amb 
protecció oficial s’estan focalitzant prioritàriament en el foment d’habitatges en rè-
gim de lloguer assequible.

En aquest sentit, i com a mostra de les darreres actuacions impulsades des de la 
Generalitat per afavorir l’accés de la ciutadania a un habitatge assequible, s’escau 
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posar de manifest la línia de finançament acordada entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Institut Català de Finances, per a la promoció d’habitatges en règim 
de lloguer, amb uns lloguers màxims de 6,4 €/m2 superfície útil.

Així mateix, a juny de 2018 es va subscriure l’acord marc per a l’adhesió d’ajun-
taments amb demanda forta i acreditada i homologació d’entitats socials amb interès 
en l’adquisició d’habitatges provinents del tanteig i retracte per afavorir l’adquisi-
ció d’habitatges titularitat d’entitats financeres o fons d’inversió per tal de desti-
nar-lo a finalitats socials, obrint en paral·lel una línia d’ajuts al pagament del lloguer 
d’aquests habitatges.

En el cas concret d’aquesta promoció, no s’ha detectat cap situació de sobrepreu 
respecte els mòduls màxims aplicables, si bé és cert que de les dades disponibles es 
pot apreciar que inicialment els contractes de lloguer disposaven d’unes rendes molt 
inferiors als màxims legals establerts, i aquestes rendes s’han anat incrementant 
paulatinament pel propietari dins els marges legals establerts.

Atès que el règim jurídic dels habitatges resta fixat per la normativa que defineix 
la seva qualificació definitiva, no es possible modificar les condicions del règim ju-
rídic de manera discrecional per part de l’administració.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de 
calefacció al CAP Blanes 2
314-04069/12

Proponent: María del Camino Fernández Riol, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-04069/12 us in-
formo del següent:

L’edifici del CAP consta de tres plantes; la planta baixa i segona estan ocupades 
per l’IAS i la primera, d’accés, pel CAP, del qual es rep la incidència. Cada usuari 
disposa del seu propi comptador de gas derivat de l’escomesa comuna de l’edifici, a 
partir de la qual s’alimenten les unitats de producció de calor també de cada usuari.

La incidència pròpiament ha consistit en l’aturada intempestiva de la caldera de 
producció de calor del CAP que es reporta en data 11 de desembre. Arran d’aques-
ta primera aturada, va intervenir l’equip de manteniment per a posar novament en 
marxa la calefacció, sense que es detectés una causa concreta que expliqués la in-
terrupció del servei.

La reiteració de les aturades de la caldera de calefacció i el disconfort que es pro-
dueix en conseqüència al centre motiven la intervenció del personal tècnic assignat 
per part d’Infraestructures.cat per a supervisió i control del servei de manteniment 
–en contacte directe amb els gestors de l’activitat sanitària i assistencial que es pres-
ta a l’immoble.

En aquesta fase, s’observa com a possible causa de l’aturada de la calefacció la 
caiguda de pressió a la línia d’alimentació de gas. Així:

a) en primer terme, es va canviar la vàlvula a l’entrada de l’alimentació de gas del 
CAP, per bé que amb la vàlvula nova es tornava a produir el problema,

b) es considera, seguidament la possibilitat que la caiguda de pressió sigui origi-
nada per l’arrancada simultània de totes les màquines de producció de calor.
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S’avalua la procedència d’incorporar un mòdul de regulació dels sistemes de ca-
lefacció dels diferents usuaris de l’immoble, per a seqüenciar, d’una banda, les ar-
rancades d’aquests equips –i, així, minorar la caiguda de pressió a la línia de gas– i, 
de l’altra banda, modular la demanda dels diferents recintes d’acord amb les neces-
sitats reals.

Alhora, es considera també la possibilitat que l’origen del problema estigui en 
la pròpia caldera o els seus elements de control i se sol·licita la seva revisió per part 
del Servei d’Assistència

Tècnica oficial (en endavant, SAT). La data en que es concerta la primera visita 
d’aquest servei extern és el 10 de gener.

Vista la persistència de l’avaria i per a pal·liar el disconfort al CAP s’estableix un 
pla de contingència consistent a:

– organitzar l’operatiu de manteniment per tal que fos present al centre a les 8 h 
i a les 15 h cada dia de dilluns a divendres i prestar assistència immediata en cas de 
dispar intempestiu de la vàlvula d’alimentació de gas,

– augmentar la demanda dels circuits per tal d’evitar l’aturada de les calderes i, 
en conseqüència, la depressió per arranc d’aquests equips –a fi i efecte d’aconseguir 
aquest increment de demanda, es va augmentar la temperatura de consigna de con-
sultes i zones comunes.

– proveir al CAP de calefactors elèctrics autònoms per a escalfar individualment 
els diversos recintes en els períodes en que s’aturés la calefacció abans que el servei 
de proximitat de manteniment no tornés a arrancar la caldera.

El seguiment presencial del centre es va completar amb el monitoratge de la tem-
peratura a la zona de recepció –on les temperatures enregistrades se situaven entre 
els 17º i els 21º C (lleugerament per sota de les temperatures de confort prescrites 
normativament), llevat dels períodes a l’inici de l’activitat del centre en que la calde-
ra podia haver quedat fora de servei durant la nit.

Arran de la visita del SAT es consignen deficiències en el funcionament del cre-
mador de la caldera, sense que se’n conclogui la causa concreta. Queda pendent 
concertar una nova visita, un cop el SAT analitzi els paràmetres de funcionament 
del cremador.

En la nova visita efectuada a inicis del mes de febrer es comprova que l’origen 
del funcionament deficient del cremador és en les vàlvules de control del gas d’ali-
mentació incorporades al cremador. Se sol·liciten recanvis al fabricant d’immediat 
i es va realitzar visita novament el divendres 22 de febrer, completant la reparació 
amb la substitució de les vàlvules del gas del cremador. A partir d’aquest moment 
encara s’han enregistrat aturades de la caldera, per bé que només esporàdicament i 
amb atenció immediata per part del servei de manteniment.

Per tal d’eliminar del tot les aturades de la caldera, el SAT prescriu el canvi d’un 
altre element del cremador (el detector de fuites de gas) i el divendres 1 de març es 
completen els treballs de reparació.

A partir d’aquest moment, segons confirma el personal gestor de l’activitat del 
CAP, els problemes de calefacció queden resolts definitivament.

Quant a la calefacció, el diagnòstic preliminar de la incidència apuntava a un 
disseny millorable de l’escomesa de gas que evités oscil·lacions en la pressió de 
subministrament a cada planta –origen d’aturades del subministrament de gas que 
es produeixen de forma erràtica i han afectat i afecten també als altres usuaris de 
l’immoble.

Per aquesta raó, està en curs una revisió ampliada a les instal·lacions de gas i ca-
lefacció per part de tècnic especialista, avaluant la necessitat de dur a terme altres 
intervencions en aquestes instal·lacions. En particular, s’estudia la viabilitat d’im-
plantar un nou mòdul de regulació automàtica per tal de procedir a la gestió diferen-
ciada de la demanda i, d’aquesta manera, programar les arrancades dels equips de 
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manera que no indueixin caigudes de pressió excessives a l’escomesa de gas; l’abast 
i import d’aquesta intervenció es concretarà amb posterioritat a l’estudi.

Barcelona, 1 d’abril de 2019
Pere Aragonès i Garcia, conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions del plenari, la comissió permanent, les comissions de 
treball i els grups de treball de l’Observatori dels Drets de la Infància 
en el període 2016-2018
314-04107/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-04107/12 juntament amb les següents: 314-04108/12, 314-04109/12, 314-
04110/12.

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.

Any 2016

Reunions del plenari

26 febrer

Temes tractats
1. Informacions relatives al desenvolupament de les polítiques d’infància a Catalunya
2. Valoració del Pla de Treball de l’Observatori dels Drets de la Infància per al 2015
3. Proposta d’actuacions per al 2016

Acords
Aprofundir en la necessitat de visualitzar els diferents àmbits d’actuació de l’Ob-

servatori i planificar actuacions participades i realistes a cada un d’ells
Àmbits d’actuació de l’Observatori dels drets dels infants:
– Sensibilització i promoció dels drets
– Investigació/recerca
– Informació
– Documentació
Finalment es valora necessari:
– Continuar el seguiment de les Investigacions en curs.
– Continuar gestionant la Biblioteca Virtual i el Fons Documental.
– Continuar la relació amb l’Observatori d’Infància de l’Estat i els Observatoris 

d’Infància locals i Autonòmics, i conèixer de prop el procés de posada en marxa del 
segon Pla Estratègic Nacional d’Infància.

– Continuar prestant assessorament en temes de drets de la infància a les Univer-
sitats, Entitats o Xarxes que ho demanen.

– Participar al desenvolupament de la normativa, al seguiment del Pacte i a la 
Taula Nacional d’Infància

– Continuar al consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona.
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13 abril

Temes tractats
1. Informació relativa a la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 

les noves mesures per a garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres 
espais formatius (Tram. 300-00007/11

2. Proposta per a l’elaboració d’un estudi de prevalença de la victimització infan-
til i juvenil a Catalunya

3. Presentació d’una proposta de recerca sobre la creació i validació d’un sistema 
d’indicadors per mesurar l’evolució dels joves tutelats i l’impacte de la mesura de 
protecció durant la protecció i en la transició a la vida adulta.

29 setembre

Temes tractats
1. Presentació de «L’Acord de Govern 65/2016, de 17 de maig, pel qual es crea 

la Comissió Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva davant els 
Maltractaments a Infants i Adolescents i s’aproven mesures específiques en aquesta 
matèria».

2. Presentació del «Projecte de Decret dels drets i deures dels infants en el sis-
tema de protecció i de procediment i mesures de protecció de la infància i l’adoles-
cència».

3. Presentació del «Projecte de Decret pel qual es regula el suport a la emancipa-
ció i a la autonomia personal, de les persones joves extutelades».

4. Informació sobre els treballs realitzats pel Grup de Treball per a la realització 
de «l’estudi de prevalença sobre victimització dels infants i adolescents de Catalunya».

5. Presentació de l’estudi sobre «El benestar subjectiu dels infants a Catalunya».
6. Presentació de «Estudi sobre el jovent de recursos DGAIA entre 15 i 18 anys».
7. Presentació de l’estudi de la Universitat Ramon Llull (Blanquerna) sobre «la 

contribució dels infants en les societats democràtiques: de la governança de l’escola 
a la governança del país».

8. Informació sobre l’estat de la proposta de recerca sobre «La creació i validació 
d’un sistema d’indicadors per mesurar l’evolució dels joves tutelats i l’impacte de la 
mesura de protecció durant la protecció i en la transició a la vida adulta».

9. Presentació del resum estadístic de dades mensual a publicar en la web del 
departament.

10. Presentació de la jornada de treball del Pacte de la Infància.
11. S’acorda recuperar els Reconeixements d’Infància per donar valor a les per-

sones o entitats significades en la defensa dels drets de la infància. El CNIAC farà 
la proposta concreta.

Reunions grups de treball
Es van efectuar 3 reunions d’un grup de treball organitzat per treballar dues pro-

postes d’enquesta en relació amb la infància, una enquesta sobre victimització i una 
enquesta sobre benestar infantil. Les dates de les 3 reunions del grup de treball són 
les següents:

– 06 de juny de 2016
– 04 de juliol de 2016
– 27 de setembre de 2016
En aquestes reunions es va acordar efectuar dues enquestes, es van acordar els 

qüestionaris a utilitzar i que la UB (victimització) i la UdG (benestar) serien les dues 
universitats que, conjuntament amb la DGAIA, durien a terme les enquestes. Es va 
sol·licitar un pressupost per a cada enquesta a les universitats i es van començar a 
elaborar els convenis amb la DGAIA. De moment, aquestes enquestes no s’han dut 
a terme.
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Any 2017

Reunions del plenari

23 febrer

Temes tractats
1. Presentació del projecte de modificació del Decret 129/2006, de 9 de maig, de 

l’Observatori dels Drets de la Infància.
2. Presentació de les línies bàsiques de la proposta d’Acord de Govern pel qual 

s’atribueix al numero de telèfon 116 111, Línia d’ajuda a la infància, l’atenció en 
cassos d’assetjament en l’àmbit dels centres educatius, de ciberassetjament i abusos 
sexuals a infants i adolescents.

3. Presentació de l’esborrany de Decret de creació del centre d’Estudis en Mal-
tractaments a Infants i Adolescents.

4. Presentació del pla de treball i conclusions de la «Jornada de treball per l’im-
puls de la protecció efectiva davant dels maltractaments a infants i adolescents».

5. Informar sobre l’estat dels treballs realitzats pel Grup de Treball per a la rea-
lització de «l’estudi de prevalença sobre victimització dels infants i adolescents de 
Catalunya». Esborrany de conveni amb el Departament d’Ensenyament.

6. Investigacions valorades per l’Observatori dels Drets de la Infància.
7. Pla estratègic per promoure els acolliments i campanya «tu pots ser la família 

que està esperant».
8. Presentació: Grup de treball interdepartamental de recerca, reconeixement i 

disseny dels recursos per als infants adoptats a Rússia i a Ucraïna residents a Cata-
lunya que puguin estar afectats per trastorns de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF).

15 de juny

Temes tractats
1. Presentació de l’estudi de la Universitat Ramon Llull (Blanquerna) sobre «la 

contribució dels infants en les societats democràtiques: de la governança de l’escola 
a la governança del país».

2. Presentació de l’Estudi «Com desenvolupen els CRAE les competències bàsi-
ques d’empleabilitat en els adolescents tutelats.

3. Presentació de l’estudi per a la realització de l’enquesta sobre la prevalença de 
la victimització i polivictimització en joves catalans.

4. Presentació del Projecte d’estudi per a la realització d’una enquesta sobre el 
benestar subjectiu infantil a Catalunya.

5. Presentació de l’estudi sobre sistema d’indicadors de resultats del sistema de 
protecció als infants i adolescents de Catalunya.

6. Estat de la elaboració del Mapa de serveis i recursos de la DGAIA.
7. Presentació del programa d’impuls de participació infantil i informació sobre 

la tramitació de l’Acord de Govern segons el que es desprèn del decret 200/ 2013, 
de 13 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els 
adolescents de Catalunya.

8. Informació sobre el nou plantejament del Pla d’atenció integral a la infància i 
l’adolescència.

9. Presentació de la Directriu general d’actuació 6/2016, de 28 de desembre, de 
règim de visites dels infants i adolescents adreçada a tot l’àmbit orgànic i funcional 
de la DGAIA i ICAA, els equips tècnics encarregats de l’avaluació, la guarda i el 
seguiment dels infants i adolescents tutelats per la Generalitat, i el suport de les fa-
mílies acollidores.

10. Explicació resolució TSF/949/2017, de 28 d’abril, per la qual es dona publi-
citat a la Directriu general 2/2017, de 10 d’abril, per la qual s’aprova el Programa 
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marc per als centres residencials d’educació intensiva de la DGAIA i se’n determina 
la implementació.

11. Informació sobre el Protocol Marc sobre el maltractament infantil.
12. Informació sobre la evolució de la tasca del Grup de treball format per pro-

fessionals de l’ICAA, ICIF i ECAI. DAFO Adopció Internacional.
13. Informe del CAC sobre la presència de continguts en relació amb el joc i les 

apostes on-line i recomanacions per a la protecció dels menors d’edat.
Cal tenir en compte que en les reunions en què no apareixen acords és perquè en 

l’acta no es van recollir.

Barcelona, 27 de març de 2019.
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats 
en les reunions del Ple, la Comissió Permanent, les comissions de 
treball i els grups de treball de l’Observatori dels Drets de la Infància 
en el període 2016-2018
314-04108/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04107/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius fixats 
en les reunions del Ple, la Comissió Permanent, les comissions de 
treball i els grups de treball de l’Observatori dels Drets de la Infància 
en el període 2016-2018
314-04109/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04107/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords adoptats 
en les reunions del Ple, la Comissió Permanent, les comissions de 
treball i els grups de treball de l’Observatori dels Drets de la Infància 
en el període 2016-2018
314-04110/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04107/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions 
laborals dels educadors socials dels centres concertats de menors 
tutelats per la Generalitat
314-04126/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35401 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 314-04126/12 juntament amb la 314-04127/12.

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.

El Govern fa seguiment de les condicions laborals dels educadors i educadores 
dels centres concertats de la DGAIA a través dels següents instruments:

– Seguiment del compliment dels plecs de clàusules tècniques dels concursos 
i que vinculen a les entitats prestadores dels serveis a una sèrie de condicions re-
lacionades amb la subcontractació, la formació dels i les professionals, seguretat i 
condicions d’higiene en el treball, compliment de normativa, compliment de ràtios 
i titulacions requerides... segons la legislació vigent en cada matèria, per part de 
l’equip de centres.

– La comprovació de les condicions de treball a través de les visites periòdiques 
als centres i la participació esporàdica en els reunions d’equips educatius per part 
de l’equip de centres.

– Les reunions periòdiques de seguiment per part de les referències tècniques, 
sots-direcció i direcció general amb les direccions dels centres concertats de pro-
tecció a la infància.

– Les reunions amb representants dels i les treballadores, amb sindicats, amb la 
patronal de les entitats, amb el Síndic de Greuges, etc. que puguin mantenir altres 
membres del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Barcelona, 27 de març de 2019
Chakir el Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a 
terme per a garantir els drets laborals dels educadors socials dels 
centres concertats de menors tutelats per la Generalitat
314-04127/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 35401 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04126/12.
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el balanç de la Setmana de les Dones als mitjans 
de la Corporació
322-00083/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

Fascicle quart
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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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les produccions audiovisuals amb participació de 
TV3 i les plataformes internacionals
322-00093/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

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 electoral dels mitjans de la 
Corporació
322-00094/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

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 les qüestions de gènere als 
canals i les emissores de la Corporació
322-00095/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.
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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’ús d’expressions i opinions partidistes en espais 
informatius dels mitjans de comunicació de la Corporació
322-00096/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la situació econòmica de la Corporació
322-00097/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les avaluacions de la qualitat i l’audiència dels 
mitjans de comunicació de la Corporació
322-00098/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

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 informatiu de l’emergència climàtica
322-00099/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.
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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 lluita contra el racisme i la visibilitat de la 
immigració
322-00100/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la perspectiva de gènere a la Corporació
322-00101/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la modificació del model de la Festa dels Súpers
322-00102/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

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 prejubilacions parcials
322-00103/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris periodístics de la cobertura informativa 
de TV3 del judici sobre el procés independentista
323-00111/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’assetjament polític a TV3
323-00112/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les decisions de les juntes electorals amb relació 
a TV3 i Catalunya Ràdio
323-00113/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la col·laboració entre 
Catalunya Música i la Unió Europea de Radiodifusió
323-00114/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la cobertura de l’emissora a 
les Balears i a la resta del domini lingüístic català
323-00115/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la presència i participació 
de les forces polítiques a l’emissora segons l’Informe del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític a 
la televisió i la ràdio del setembre al desembre del 2018
323-00116/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la presència d’entitats 
als debats polítics a l’emissora segons l’Informe del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític a 
la televisió i la ràdio del setembre al desembre del 2018
323-00117/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment del principi de neutralitat política a 
TV3 en el període electoral actual
323-00118/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre l’entrevista a Adam Majó en el programa Tot es mou
323-00119/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura de TV3 del viatge del president de la 
Generalitat a Portugal
323-00120/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la irrupció de plataformes 
com LovesTv
323-00121/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre els premis que han rebut 
diversos programes de l’emissora
323-00122/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les prohibicions de la Junta 
Electoral Central
323-00123/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de modificar la programació matinal de 
TV3 la propera temporada
323-00124/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 11 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 05.04.2019, DSPC-C 232.

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el criteri per a escollir 
les persones que van intervenir en el programa de TV3 Preguntes 
freqüents del 19 de gener de 2019 per a parlar de la situació de 
Podem
316-00020/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 35635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
Per donar compliment al que disposa l’article 192.1 del Reglament del Parlament 

de Catalunya sobre preguntes dels diputats als directius de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a les preguntes a respondre per escrit amb números de tramitació 
de 316-00020/12 a 316-00023/12, presentades per l’il·lustre diputada senyora Marta 
Ribas Frías, del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem.
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«En relació al debat sobre la situació de Podem emès al programa FAQS del 19 
de gener, interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

»– Sota quins criteris es va elegir les persones diverses que van intervenir en el 
debat sobre la situació de Podem al programa FAQS del passat 19 de gener?

»– Consideren que l’elecció de persones per tractar el tema compleix el punt 
2.1.6.4. del Llibre d’Estil de la CCMA sobre les tertúlies, que fixa que cal buscar 
l’equilibri de punts de vista entre els tertulians i assegurar-se que els seus parers di-
ferents afavoreixen una tertúlia rica en opinions i arguments?

»– Consideren que el tema compleix el criteri del Llibre d’estil de la CCMA que 
fixa que la producció i difusió de continguts està guiada per criteris professionals i 
de servei públic?

»– Consideren que amb aquest debat es va complir amb allò fixat pel Mandat 
Marc de la CCMA que diu que «els mitjans públics han d’oferir una informació àm-
plia, veraç, contrastada, imparcial i rigorosa»?»

D’acord amb el que estableix l’article 163.6 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya, es dona resposta agrupada a les preguntes 316-00020/12 a 316-00023/12, 
atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a infor-
macions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.

Resposta
En primer lloc, he de manifestar que el programa FAQS no és un espai informa-

tiu, sinó que es tracta d’un programa d’entreteniment on hi tenen cabuda diferents 
continguts i formats televisius, dels quals en destaquen les entrevistes i el debat en-
tre convidats que tracten l’actualitat de la setmana, des de diferents perspectives i 
posicions ideològiques.

El programa a que es refereix estava dedicat a parlar de la situació de Podemos, 
després de l’anunci de la candidatura conjunta Carmena-Errejón, i el que això podia 
suposar pel futur de la formació. Les dues persones entrevistades, Albano Fachín i 
Josep M. Antentas, a banda de ser coneixedors excepcionals de la trajectòria de Po-
demos, són també observadors i analistes polítics amb una visió molt concreta del 
que passa a Catalunya i, per tant, de la repercussió que la crisi de Podemos hi pot 
tenir. Tots dos, com la resta de convidats que van participar en el debat, van utilitzar 
un to respectuós, al llarg de tot el programa. Hem repassat totes les intervencions i 
no hi va haver cap desqualificació ni intervenció fora de to.

D’altra banda, és evident que la presència d’algun representant de l’actual direc-
ció de Podemos hagués afavorit una tertúlia més rica en opinions i arguments. De 
fet, aquesta és sempre la voluntat dels mitjans de la CCMA a l’hora d’organitzar 
debats, en aplicació dels criteris tant professionals com de servei públic. En aquest 
cas concret, també, la direcció del programa FAQS havia demanat la participació 
de dirigents d’aquesta organització política que, malauradament, van declinar l’as-
sistència.

Sant Joan Despí, 4 d’abril del 2019
Núria Llorach i Boladeras
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el seguiment de les 
directrius del llibre d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals en escollir les persones que van intervenir en el 
programa de TV3 Preguntes freqüents del 19 de gener de 2019 per a 
parlar de la situació de Podem
316-00021/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 35635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00020/12.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el seguiment de les 
directrius del llibre d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb relació als criteris de professionalitat i de servei 
públic pel que fa als continguts del programa de TV3 Preguntes 
freqüents del 19 de gener de 2019 en parlar de la situació de Podem
316-00022/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 35635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00020/12.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el compliment 
del Mandat marc del sistema públic audiovisual català amb relació 
a la informació que es va oferir en el programa de TV3 Preguntes 
freqüents del 19 de gener de 2019 per a parlar de la situació de 
Podem
316-00023/12

Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 35635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00020/12.
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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 la inversió 
estrangera
310-00150/12

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 35676 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.04.2019

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 la inversió estrangera.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia 
per a reforçar el paper de la dona i reduir l’escletxa de gènere en el 
sector tecnològic
310-00151/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 35931 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.04.2019

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, pre-
senta 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: 
– Quina es l’estratègia del Govern per reforçar el paper de la dona i reduir l’es-

cletxa de gènere al sector tecnològic?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’exportació 
de la cultura catalana
310-00152/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 35932 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.04.2019

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, 
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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 l’exportació de la cultura catalana?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
Reglament d’adopció internacional
310-00153/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 35936 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.04.2019

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 reglament d’adopció internacional.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’eutanàsia
310-00154/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 35937 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.04.2019

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 posicionament de Govern vers l’eutanàsia.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el turisme
310-00155/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 35938 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.04.2019

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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el turisme.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’activitat 
subvencionadora del Departament de la Presidència
310-00156/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 35939 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.04.2019

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 l’activitat subvencional del Departament de Presidència.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures 
contra la violència masclista
310-00157/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 35940 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.04.2019

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 mesures contra la vio-

lència masclista?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la vigilància 
a les platges i les piscines durant la temporada d’estiu del 2019
310-00158/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 35941 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.04.2019

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la vigilància a les platges i 

piscines per a la temporada d’estiu 2019?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llistes 
d’espera sanitàries
310-00159/12

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 35950 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.04.2019

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: 
– Sobre les llistes d’espera sanitàries.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00086/12

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 35342 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.04.2019

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

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

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

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2019
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00087/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 35636 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.04.2019

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, 3 d’abril 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
317-00088/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 35804 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.04.2019

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: 
– Quina és l’opinió del president de la Generalitat de Catalunya sobre la situació 

política i social que viu el país.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00089/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 35930 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.04.2019

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, 8 d’abril de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00090/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 35935 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.04.2019

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, 8 d’abril de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00091/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 35951 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 08.04.2019

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: 



BOPC 310
12 d’abril de 2019

3.25.10. Preguntes orals en comissió 132

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat amb relació a l’actual situació 
política?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de classes aturades a l’Institut de Lliçà d’Amunt (Vallès 
Oriental) per l’acte de protesta en solidaritat amb els encausats al 
Tribunal Suprem
311-00976/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 33848 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 03.04.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

En relación con los hechos acaecidos en el IES de Lliçà d’Amunt (Barcelona) 
durante la protesta en solidaridad con los encausados en el Tribunal Supremo el pa-
sado día 12 de febrero de 2019, interrumpiendo las clases durante el horario lectivo.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas clases se pararon y a qué cursos afectó? ¿Cuántos alumnos tuvieron 

que salir de clase y bajar al patio? ¿Durante cuánto tiempo se interrumpieron las 
clases?

Palacio del Parlamento, 18 de marzo de 2019
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
personal que va tenir cura dels alumnes de l’Institut de Lliçà d’Amunt 
(Vallès Oriental) durant l’acte de protesta en solidaritat amb els 
encausats al Tribunal Suprem
311-00977/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 33849 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 03.04.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en co-
misión.

En relación con los hechos acaecidos en el IES de Lliçà d’Amunt (Barcelona) 
durante la protesta en solidaridad con los encausados en el Tribunal Supremo el pa-
sado día 12 de febrero de 2019, interrumpiendo las clases durante el horario lectivo.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Qué cantidad y tipo de personal estuvo al cargo de la vigilancia adecuada en 
el tiempo que el alumnado estuvo en el patio? ¿Quién tomó la decisión de parar las 
clases? ¿Se informó a los padres con la anterioridad suficiente de que se iba a reali-
zar esta interrupción de las clases?

Palacio del Parlamento, 18 de marzo de 2019
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si les 
Normes d’organització i funcionament de centre de l’Institut de Lliçà 
d’Amunt (Vallès Oriental) estableixen cap protocol per als actes de 
protesta
311-00978/12

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 33850 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 03.04.2019

A la Mesa de la Comissió d’Educació
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

En relación con los hechos acaecidos en el IES de Lliçà d’Amunt (Barcelona) 
durante la protesta en solidaridad con los encausados en el Tribunal Supremo el pa-
sado día 12 de febrero de 2019, interrumpiendo las clases durante el horario lectivo.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Está contemplado algún protocolo de actuación en las Normas de Organiza-

ción y Funcionamiento de Centro (NOFC) del IES de Lliçà d’Amunt para esta ma-
nera de proceder? ¿Se ajusta esta manera de proceder al contenido de la Ley de Edu-
cación de Catalunya (LEC) en su artículo 21, que garantiza los derechos de todos los 
alumnos, o en su artículo 29, relativo a los deberes del profesorado?

Palacio del Parlamento, 18 de marzo de 2019
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de mòduls prefabricats a les escoles del curs 2008-2009 ençà
311-00979/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 33851 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 03.04.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre total de mòduls prefabricats a les escoles dels cursos 2008-

2009 a 2018-2019, ambdós inclosos? Quants alumnes s’hi encabien? Es demana la 
informació desglossada per cada centre.

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de la compra i instal·lació de mòduls prefabricats a les escoles del 
curs 2008-2009 ençà
311-00980/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 33852 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 03.04.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total de la compra i instal·lació de mòduls prefabricats a 

les escoles dels cursos 2008-2009 a 2018-2019, ambdós inclosos?

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
del manteniment dels mòduls prefabricats a les escoles del curs 
2008-2009 ençà
311-00981/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 33853 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 03.04.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el cost total del manteniment dels mòduls prefabricats a les esco-

les dels cursos 2008-2009 a 2018-2019, ambdós inclosos?

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de les reparacions dels mòduls prefabricats a les escoles del curs 
2008-2009 ençà
311-00982/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 33854 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 03.04.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quin ha estat el cost total de les reparacions dels mòduls prefabricats a les es-
coles dels cursos 2008-2009 a 2018-2019, ambdós inclosos?

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data 
del muntatge dels mòduls prefabricats de les escoles
311-00983/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 33855 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 03.04.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació de les dates de muntatge dels mòduls prefabricats que s’es-

tan fent servir actualment? Es demana la informació desglossada per cada centre.

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la vida 
útil dels mòduls prefabricats per a les escoles
311-00984/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 33856 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 03.04.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la vida útil dels mòduls prefabricats, segons li consta al Departament 

d’Educació?

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el règim 
de tinença dels mòduls prefabricats de les escoles del curs 2008-
2009 ençà
311-00985/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 33857 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 03.04.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el règim de tinença (propietat plena, lloguer, leasing, etc.) dels mòduls 

prefabricats a les escoles dels cursos 2008-2009 a 2018-2019, ambdós inclosos?

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si algun 
ajuntament ha assumit cap cost amb relació als mòduls prefabricats 
per a les escoles del curs 2008-2009 ençà
311-00986/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 33858 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 03.04.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Ha assumit algun ajuntament alguna mena de cost pel subministrament, ins-

tal·lació, muntatge o manteniment de mòduls prefabricats durant els cursos 2008-
2009 a 2018-2019, ambdós inclosos?

Palau del Parlament, 14 de març de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la tasca 
de l’Oficina de Drets Civils i Polítics de divulgació i assessorament en 
els centres educatius
311-00992/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 35550 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 08.04.2019

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
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.
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El passat 27 de març de 2019 a la Comissió d’Afers Institucionals es va produir 
la compareixença del director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics (ODCP), Adam 
Majó, en la qual va afirmar que aquesta Oficina realitzava una tasca de divulgació i 
assessorament en els centres educatius, entre d’altres.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En què consisteix aquesta divulgació i assessorament en els centres docents? 

A quin dels diferents actors de la comunitat educativa va dirigida? Quin tipus d’ac-
tuacions concretes s’han dut a terme en relació a aquesta divulgació i assessorament 
en els centres educatius?

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

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i la Plataforma Salvem el Pla 
del Bages
314-04435/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 35267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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: 
La presentació de la Plataforma Salvem el Pla de Bages està denunciant els dar-

rers mesos l’impacte que representa l’aprovació del nou POUM de Sant Fruitós de 
Bages pel patrimoni natural del Pla de Bages.

La Plataforma exposa el que podria representar pel patrimoni natural i pel ja 
trossejat Pla de Bages, la reserva de 2,5 vegades més per a sòl industrial en el mu-
nicipi quan el 40% d’aquest tipus de sòl construït està des de fa anys desocupat, fins 
a 44ha. Alhora també ressalta el fet que els àmbits assenyalats com a reserva de sòl 
industrial són avui els únics corredors ecològics preservats entre les conques del 
Llobregat i Cardener, fet que representaria la pràctica desaparició dels valors natu-
rals que encara representa el conjunt del mosaic agroforestal del Pla de Bages.

Les peticions de Salvem el Pla de Bages es divideixen en tres demandes princi-
pals. No incloure reserves de sòl per a activitat industrial pel fet que genera degrada-
ció del territori assenyalat a curt termini i pel fet que el municipi compta amb sòl in-
dustrial més que suficient. També, la preservació del corredor verd entre les conques 
de Llobregat i Cardener i, si s’escau, desqualificar el sòl industrial que impedeix la 
connectivitat agroecològica. I, finalment, un planejament i gestió de polígons amb 
visió supramunicipal, sempre més efectiva i menys cara, d’acord amb les necessitats 
reals i objectius territorials.

És per això que la Plataforma Salvem el Pla de Bages demanen al govern del mu-
nicipi que es comprometi a «protegir els voltants de la Torre del Santmartí, de les 
Oliveres i Olzinelles, de la Vall dels Horts, del Riudor, de la Sèquia i del corredor 
verd entre el Llobregat i el Cardener».
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– S’ha reunit el Departament de Territori i Sostenibilitat amb la Plataforma Sal-
vem el Pla del Bages?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Sant Fruitós de Bages
314-04436/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 35268 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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: 
La presentació de la Plataforma Salvem el Pla de Bages està denunciant els dar-

rers mesos l’impacte que representa l’aprovació del nou POUM de Sant Fruitós de 
Bages pel patrimoni natural del Pla de Bages.

La Plataforma exposa el que podria representar pel patrimoni natural i pel ja 
trossejat Pla de Bages, la reserva de 2,5 vegades més per a sòl industrial en el mu-
nicipi quan el 40% d’aquest tipus de sòl construït està des de fa anys desocupat, fins 
a 44 ha. Alhora també ressalta el fet que els àmbits assenyalats com a reserva de 
sòl industrial són avui els únics corredors ecològics preservats entre les conques del 
Llobregat i Cardener, fet que representaria la pràctica desaparició dels valors natu-
rals que encara representa el conjunt del mosaic agroforestal del Pla de Bages.

Les peticions de Salvem el Pla de Bages es divideixen en tres demandes princi-
pals. No incloure reserves de sòl per a activitat industrial pel fet que genera degrada-
ció del territori assenyalat a curt termini i pel fet que el municipi compta amb sòl in-
dustrial més que suficient. També, la preservació del corredor verd entre les conques 
de Llobregat i Cardener i, si s’escau, desqualificar el sòl industrial que impedeix la 
connectivitat agroecològica. I, finalment, un planejament i gestió de polígons amb 
visió supramunicipal, sempre més efectiva i menys cara, d’acord amb les necessitats 
reals i objectius territorials.

És per això que la Plataforma Salvem el Pla de Bages demanen al govern del mu-
nicipi que es comprometi a «protegir els voltants de la Torre del Santmartí, de les 
Oliveres i Olzinelles, de la Vall dels Horts, del Riudor, de la Sèquia i del corredor 
verd entre el Llobregat i el Cardener».

– Quina valoració fa el Departament de Territori i Sonstenibiltat del projecte del 
POUM de Sant Fruitós?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els principis de 
sostenibilitat, els objectius ambientals i els criteris i indicadors del 
Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Fruitós de Bages
314-04437/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 35269 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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: 
La presentació de la Plataforma Salvem el Pla de Bages està denunciant els dar-

rers mesos l’impacte que representa l’aprovació del nou POUM de Sant Fruitós de 
Bages pel patrimoni natural del Pla de Bages.

La Plataforma exposa el que podria representar pel patrimoni natural i pel ja 
trossejat Pla de Bages, la reserva de 2,5 vegades més per a sòl industrial en el mu-
nicipi quan el 40% d’aquest tipus de sòl construït està des de fa anys desocupat, fins 
a 44 ha. Alhora també ressalta el fet que els àmbits assenyalats com a reserva de 
sòl industrial són avui els únics corredors ecològics preservats entre les conques del 
Llobregat i Cardener, fet que representaria la pràctica desaparició dels valors natu-
rals que encara representa el conjunt del mosaic agroforestal del Pla de Bages.

Les peticions de Salvem el Pla de Bages es divideixen en tres demandes princi-
pals. No incloure reserves de sòl per a activitat industrial pel fet que genera degrada-
ció del territori assenyalat a curt termini i pel fet que el municipi compta amb sòl in-
dustrial més que suficient. També, la preservació del corredor verd entre les conques 
de Llobregat i Cardener i, si s’escau, desqualificar el sòl industrial que impedeix la 
connectivitat agroecològica. I, finalment, un planejament i gestió de polígons amb 
visió supramunicipal, sempre més efectiva i menys cara, d’acord amb les necessitats 
reals i objectius territorials.

És per això que la Plataforma Salvem el Pla de Bages demanen al govern del mu-
nicipi que es comprometi a «protegir els voltants de la Torre del Santmartí, de les 
Oliveres i Olzinelles, de la Vall dels Horts, del Riudor, de la Sèquia i del corredor 
verd entre el Llobregat i el Cardener».

– Quins són els element principals que destaca el departament de Territori i Sos-
tenibilitat al Document d’Abast, en el qual estableix els principis de sostenibilitat, 
els objectius ambientals i els criteris i els indicadors que cal aplicar en l’elaboració, 
la modificació i l’avaluació del Pla?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat 
d’ampliar la reserva de sòl industrial a Sant Fruitós de Bages
314-04438/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 35270 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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: 
La presentació de la Plataforma Salvem el Pla de Bages està denunciant els dar-

rers mesos l’impacte que representa l’aprovació del nou POUM de Sant Fruitós de 
Bages pel patrimoni natural del Pla de Bages.

La Plataforma exposa el que podria representar pel patrimoni natural i pel ja 
trossejat Pla de Bages, la reserva de 2,5 vegades més per a sòl industrial en el mu-
nicipi quan el 40% d’aquest tipus de sòl construït està des de fa anys desocupat, fins 
a 44 ha. Alhora també ressalta el fet que els àmbits assenyalats com a reserva de 
sòl industrial són avui els únics corredors ecològics preservats entre les conques del 
Llobregat i Cardener, fet que representaria la pràctica desaparició dels valors natu-
rals que encara representa el conjunt del mosaic agroforestal del Pla de Bages.

Les peticions de Salvem el Pla de Bages es divideixen en tres demandes princi-
pals. No incloure reserves de sòl per a activitat industrial pel fet que genera degrada-
ció del territori assenyalat a curt termini i pel fet que el municipi compta amb sòl in-
dustrial més que suficient. També, la preservació del corredor verd entre les conques 
de Llobregat i Cardener i, si s’escau, desqualificar el sòl industrial que impedeix la 
connectivitat agroecològica. I, finalment, un planejament i gestió de polígons amb 
visió supramunicipal, sempre més efectiva i menys cara, d’acord amb les necessitats 
reals i objectius territorials.

És per això que la Plataforma Salvem el Pla de Bages demanen al govern del mu-
nicipi que es comprometi a «protegir els voltants de la Torre del Santmartí, de les 
Oliveres i Olzinelles, de la Vall dels Horts, del Riudor, de la Sèquia i del corredor 
verd entre el Llobregat i el Cardener».

– Considera el Departament de Territori la necessitat d’ampliar la reserva de sòl 
industrial fins a 2,5 vegades més en el municipi quan el 40% d’aquest tipus de 
sòl construït està des de fa anys desocupat, fins a 44ha?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció dels 
voltants de la Torre del Santmartí, de les Oliveres i Olzinelles, de la 
vall dels Horts, del Riudor, de la Sèquia i del corredor verd entre el 
Llobregat i el Cardener
314-04439/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 35271 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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: 
La presentació de la Plataforma Salvem el Pla de Bages està denunciant els dar-

rers mesos l’impacte que representa l’aprovació del nou POUM de Sant Fruitós de 
Bages pel patrimoni natural del Pla de Bages.

La Plataforma exposa el que podria representar pel patrimoni natural i pel ja 
trossejat Pla de Bages, la reserva de 2,5 vegades més per a sòl industrial en el mu-
nicipi quan el 40% d’aquest tipus de sòl construït està des de fa anys desocupat, fins 
a 44 ha. Alhora també ressalta el fet que els àmbits assenyalats com a reserva de 
sòl industrial són avui els únics corredors ecològics preservats entre les conques del 
Llobregat i Cardener, fet que representaria la pràctica desaparició dels valors natu-
rals que encara representa el conjunt del mosaic agroforestal del Pla de Bages.

Les peticions de Salvem el Pla de Bages es divideixen en tres demandes princi-
pals. No incloure reserves de sòl per a activitat industrial pel fet que genera degrada-
ció del territori assenyalat a curt termini i pel fet que el municipi compta amb sòl in-
dustrial més que suficient. També, la preservació del corredor verd entre les conques 
de Llobregat i Cardener i, si s’escau, desqualificar el sòl industrial que impedeix la 
connectivitat agroecològica. I, finalment, un planejament i gestió de polígons amb 
visió supramunicipal, sempre més efectiva i menys cara, d’acord amb les necessitats 
reals i objectius territorials.

És per això que la Plataforma Salvem el Pla de Bages demanen al govern del mu-
nicipi que es comprometi a «protegir els voltants de la Torre del Santmartí, de les 
Oliveres i Olzinelles, de la Vall dels Horts, del Riudor, de la Sèquia i del corredor 
verd entre el Llobregat i el Cardener».

– Considera el Departament de Territori i Sosteniblitat que es necessari protegir 
els voltants de la Torre del Santmartí, de les Oliveres i Olzinelles, de la Vall dels 
Horts, del Riudor, de la Sèquia i del corredor verd entre el Llobregat i el Cardener?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la preservació 
del corredor verd entre les conques del Llobregat i el Cardener i la 
desqualificació del sòl industrial
314-04440/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 35272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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: 
La presentació de la Plataforma Salvem el Pla de Bages està denunciant els dar-

rers mesos l’impacte que representa l’aprovació del nou POUM de Sant Fruitós de 
Bages pel patrimoni natural del Pla de Bages.

La Plataforma exposa el que podria representar pel patrimoni natural i pel ja 
trossejat Pla de Bages, la reserva de 2,5 vegades més per a sòl industrial en el mu-
nicipi quan el 40% d’aquest tipus de sòl construït està des de fa anys desocupat, fins 
a 44 ha. Alhora també ressalta el fet que els àmbits assenyalats com a reserva de 
sòl industrial són avui els únics corredors ecològics preservats entre les conques del 
Llobregat i Cardener, fet que representaria la pràctica desaparició dels valors natu-
rals que encara representa el conjunt del mosaic agroforestal del Pla de Bages.

Les peticions de Salvem el Pla de Bages es divideixen en tres demandes princi-
pals. No incloure reserves de sòl per a activitat industrial pel fet que genera degrada-
ció del territori assenyalat a curt termini i pel fet que el municipi compta amb sòl in-
dustrial més que suficient. També, la preservació del corredor verd entre les conques 
de Llobregat i Cardener i, si s’escau, desqualificar el sòl industrial que impedeix la 
connectivitat agroecològica. I, finalment, un planejament i gestió de polígons amb 
visió supramunicipal, sempre més efectiva i menys cara, d’acord amb les necessitats 
reals i objectius territorials.

És per això que la Plataforma Salvem el Pla de Bages demanen al govern del mu-
nicipi que es comprometi a «protegir els voltants de la Torre del Santmartí, de les 
Oliveres i Olzinelles, de la Vall dels Horts, del Riudor, de la Sèquia i del corredor 
verd entre el Llobregat i el Cardener».

– Considera el Departament de Territori i Sonstenibilitat necessària la preserva-
ció del corredor verd entre les conques de Llobregat i Cardener i, si s’escau, desqua-
lificar el sòl industrial que impedeix avui la connectivitat agroecològica?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si cal destinar més 
sòl a terrenys industrials al Bages
314-04441/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 35273 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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: 
La presentació de la Plataforma Salvem el Pla de Bages està denunciant els dar-

rers mesos l’impacte que representa l’aprovació del nou POUM de Sant Fruitós de 
Bages pel patrimoni natural del Pla de Bages.

La Plataforma exposa el que podria representar pel patrimoni natural i pel ja 
trossejat Pla de Bages, la reserva de 2,5 vegades més per a sòl industrial en el mu-
nicipi quan el 40% d’aquest tipus de sòl construït està des de fa anys desocupat, fins 
a 44 ha. Alhora també ressalta el fet que els àmbits assenyalats com a reserva de 
sòl industrial són avui els únics corredors ecològics preservats entre les conques del 
Llobregat i Cardener, fet que representaria la pràctica desaparició dels valors natu-
rals que encara representa el conjunt del mosaic agroforestal del Pla de Bages.

Les peticions de Salvem el Pla de Bages es divideixen en tres demandes princi-
pals. No incloure reserves de sòl per a activitat industrial pel fet que genera degrada-
ció del territori assenyalat a curt termini i pel fet que el municipi compta amb sòl in-
dustrial més que suficient. També, la preservació del corredor verd entre les conques 
de Llobregat i Cardener i, si s’escau, desqualificar el sòl industrial que impedeix la 
connectivitat agroecològica. I, finalment, un planejament i gestió de polígons amb 
visió supramunicipal, sempre més efectiva i menys cara, d’acord amb les necessitats 
reals i objectius territorials.

És per això que la Plataforma Salvem el Pla de Bages demanen al govern del mu-
nicipi que es comprometi a «protegir els voltants de la Torre del Santmartí, de les 
Oliveres i Olzinelles, de la Vall dels Horts, del Riudor, de la Sèquia i del corredor 
verd entre el Llobregat i el Cardener».

– Considera el Departament de Territori i Sostenibilitat necessari destinar més 
sòl a terrenys industrials al Bages quan el 56% del sòl industrial es troba en desús 
a la comarca?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tasca de l’Oficina 
de Drets Civils i Polítics de divulgació i assessorament en els centres 
educatius
314-04442/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 35551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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

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

El passat 27 de març de 2019 a la Comissió d’Afers Institucionals es va produir 
la compareixença del director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics (ODCP), Adam 
Majó, en la qual va afirmar que aquesta Oficina realitzava una tasca de divulgació i 
assessorament en els centres educatius, entre d’altres.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En què consisteix aquesta divulgació i assessorament en els centres docents? 

A quin dels diferents actors de la comunitat educativa va dirigida? Quin tipus d’ac-
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tuacions concretes s’han dut a terme en relació a aquesta divulgació i assessorament 
en els centres educatius?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efectivitat del pla 
de xoc per a reduir les llistes d’espera a la regió sanitària de Girona
314-04443/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 35558 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 relació a l’augment de les llistes d’espera a la regió sanitària de Girona i se-

gons les dades proporcionades pel CatSalut: 
– Considera la consellera de Salut que el pla de xoc per a la reducció de les llis-

tes d’espera, pel qual es van injectar 57 milions d’euros al sistema de salut català, ha 
estat efectiu a la regió sanitària de Girona? El 9,5% de reducció de la llista d’espera 
quirúrgica en intervencions amb temps garantit és un resultat esperat? Com expli-
quen que augmenti el nombre de gironins i gironines que esperen entrar al quiròfan 
en un 9,38% més que fa un any malgrat fer un pla de xoc?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
per a intervencions quirúrgiques coronàries i oncològiques a 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-04444/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 35559 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 relació a l’augment de les llistes d’espera a la regió sanitària de Girona i se-

gons les dades proporcionades pel CatSalut: 
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– Considera el Departament de Salut que són admissibles uns temps d’espera de 
42 dies de mitjana per a intervencions coronàries o 28 per a intervencions oncològi-
ques com la de tumors de bufeta que es mantenen a l’hospital Josep Trueta?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la qualitat de 
l’atenció assistencial de salut a la demarcació de Girona
314-04445/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 35560 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 relació a l’augment de les llistes d’espera a la regió sanitària de Girona i se-

gons les dades proporcionades pel CatSalut: 
– Considera la consellera que l’atenció assistencial que es realitza a la demarca-

ció de Girona correspon a estàndards de qualitat assistencial quan l’atenció que es 
presta a les patologies greus continua malmesa per la manca de recursos i pels greus 
efectes de les retallades pressupostàries i el desgovern?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no incrementa la capacitat de les sales d’operacions de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-04446/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 35561 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 relació a l’augment de les llistes d’espera a la regió sanitària de Girona i se-

gons les dades proporcionades pel CatSalut: 
– Per quins motius el Departament de Salut no està incrementant la capacitat dels 

quiròfans de l’hospital Josep Trueta per a realitzar intervencions ateses les persones 
que esperen poder ser operades de patologies greus i prioritàries?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a reduir el 
temps d’espera d’algunes intervencions quirúrgiques
314-04447/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 35562 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 relació a l’augment de les llistes d’espera a la regió sanitària de Girona i se-

gons les dades proporcionades pel CatSalut: 
– Quin pla té la consellera de Salut per reduir l’espera per intervencions, les 

quals el seu Departament no garanteix temps d’espera, com els cateterismes, artros-
còpies, varius, o cirurgies per l’obesitat mòrbida, de les que se n’han incrementat les 
llistes d’espera fins a un 12,33%.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el decret llei per a 
millorar les llistes d’espera en el sistema sanitari
314-04448/12

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CATECP

Reg. 35563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 relació a l’augment de les llistes d’espera a la regió sanitària de Girona i se-

gons les dades proporcionades pel CatSalut: 
– El desconegut encara Decret Llei del Govern per millorar les llistes d’espera, 

compromís adoptat per la consellera de Salut, farà front als factors que segueixen 
depauperant el sistema català de salut a nivells crítics? Comptarà amb els recursos 
suficients? Farà front i proposarà mesures per pal·liar la manca de metges i metges-
ses especialistes que pateixen les regions sanitàries com la de Girona?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques de 
neteja de l’arbrat dels vorals de les carreteres C-14, entre Tàrrega i 
Belltall, i L-220 al pas pels Omells de na Gaia
314-04449/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 35653 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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.

Aquests dies, a les carreteres Comarcal C-14 (coneguda com a Eix Tarragona - 
Andorra) entre Tàrrega i Belltall i a la L-220, a l’alçada dels Omells de na Gaia, 
s’estan realitzant tasques de neteja de l’arbrat dels vorals.

Diversos veïns han denunciat que per aquests treballs s’estan emprant maquinà-
ria masegadora i rosegadora de troncs i arbusts que no respecten la conveniència de 
fer el tall net ni mantenen l’equilibri i la estètica de l’arbre, afectant-lo greument. 
Alhora aquesta intervenció afecta arbres situats a més de cinc metres de la carretera.

Aquesta denúncia ha estat recollida i feta pública pel Grup d’Ecologia i de Medi 
Ambient de Tàrrega, que defensa que les administracions públiques deixin de rea-
litzar actuacions com aquesta que malmeten el paisatge, l’arbrat i el patrimoni na-
tural, actuacions que, per altra banda, no és la primera (ni la segona) vegada que es 
constaten a les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran.

Interessa saber a aquesta diputat i al seu grup parlamentari: 
1) Quina constància té d’aquests treballs d’esporga i quines línies d’actuació ha-

via previst per les mateixes?
2) Té prevista alguna actuació de verificació i, si s’escau, de restauració dels 

danys patits per aquests elements vegetals?
3) Quins criteris té per les tasques de neteja dels vorals dels vials de carreteres i, 

en especial, de respecte per l’arbrat i el paisatge?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
David Cid Colomer, diputat, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies d’actuació 
de les tasques de neteja de l’arbrat dels vorals de les carreteres 
C-14, entre Tàrrega i Belltall, i L-220 al pas pels Omells de na Gaia
314-04450/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 35662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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: 
Aquests dies, a les carreteres Comarcal C-14 (coneguda com a Eix Tarragona - 

Andorra) entre Tàrrega i Belltall i a la L-220, a l’alçada dels Omells de na Gaia, 
s’estan realitzant tasques de neteja de l’arbrat dels vorals.
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Diversos veïns han denunciat que per aquests treballs s’estan emprant maquinà-
ria masegadora i rosegadora de troncs i arbusts que no respecten la conveniència de 
fer el tall net ni mantenen l’equilibri i la estètica de l’arbre, afectant-lo greument. 
Alhora aquesta intervenció afecta arbres situats a més de cinc metres de la carretera.

Aquesta denúncia ha estat recollida i feta pública pel Grup d’Ecologia i de Medi 
Ambient de Tàrrega, que defensa que les administracions públiques deixin de rea-
litzar actuacions com aquesta que malmeten el paisatge, l’arbrat i el patrimoni na-
tural, actuacions que, per altra banda, no és la primera (ni la segona) vegada que es 
constaten a les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran.

– Quina constància té d’aquests treballs d’esporga i quines línies d’actuació havia 
previst per les mateixes?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
verificar i restaurar els danys soferts per l’arbrat dels vorals de les 
carreteres C-14, entre Tàrrega i Belltall, i L-220 al pas pels Omells de 
na Gaia, arran de les tasques de neteja i esporga
314-04451/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 35663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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: 
Aquests dies, a les carreteres Comarcal C-14 (coneguda com a Eix Tarragona - 

Andorra) entre Tàrrega i Belltall i a la L-220, a l’alçada dels Omells de na Gaia, 
s’estan realitzant tasques de neteja de l’arbrat dels vorals.

Diversos veïns han denunciat que per aquests treballs s’estan emprant maquinà-
ria masegadora i rosegadora de troncs i arbusts que no respecten la conveniència de 
fer el tall net ni mantenen l’equilibri i la estètica de l’arbre, afectant-lo greument. 
Alhora aquesta intervenció afecta arbres situats a més de cinc metres de la carretera.

Aquesta denúncia ha estat recollida i feta pública pel Grup d’Ecologia i de Medi 
Ambient de Tàrrega, que defensa que les administracions públiques deixin de rea-
litzar actuacions com aquesta que malmeten el paisatge, l’arbrat i el patrimoni na-
tural, actuacions que, per altra banda, no és la primera (ni la segona) vegada que es 
constaten a les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran.

– Té prevista alguna actuació de verificació i, si s’escau, de restauració dels danys 
patits per aquests elements vegetals?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris que 
s’apliquen per a netejar els vorals de les carreteres i respectar 
l’arbrat i el paisatge
314-04452/12

FORMULACIÓ: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 35664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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: 
Aquests dies, a les carreteres Comarcal C-14 (coneguda com a Eix Tarragona - 

Andorra) entre Tàrrega i Belltall i a la L-220, a l’alçada dels Omells de na Gaia, 
s’estan realitzant tasques de neteja de l’arbrat dels vorals.

Diversos veïns han denunciat que per aquests treballs s’estan emprant maquinà-
ria masegadora i rosegadora de troncs i arbusts que no respecten la conveniència de 
fer el tall net ni mantenen l’equilibri i la estètica de l’arbre, afectant-lo greument. 
Alhora aquesta intervenció afecta arbres situats a més de cinc metres de la carretera.

Aquesta denúncia ha estat recollida i feta pública pel Grup d’Ecologia i de Medi 
Ambient de Tàrrega, que defensa que les administracions públiques deixin de rea-
litzar actuacions com aquesta que malmeten el paisatge, l’arbrat i el patrimoni na-
tural, actuacions que, per altra banda, no és la primera (ni la segona) vegada que es 
constaten a les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran.

– Quins criteris té per les tasques de neteja dels vorals dels vials de carreteres i, 
en especial, de respecte per l’arbrat i el paisatge?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
fomentar la captació d’empreses a Flix (Ribera d’Ebre)
314-04453/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 35816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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: 
– Davant la falta d’una proposta de pressupostos i de llei d’acompanyament, 

quines accions té plantejades el Govern per fomentar l’arribada d’empreses a Flix?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la 
bonificació del cànon de l’aigua per a potenciar l’activitat industrial a 
Flix (Ribera d’Ebre)
314-04454/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 35817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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: 
– Davant la falta d’una proposta de pressupostos i de llei d’acompanyament, com 

pensa aplicar el Govern l’incentiu de bonificació de cànons d’aigua que va prometre 
per potenciar les activitats industrials a Flix?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla estratègic per 
a la reindustrialització de Flix (Ribera d’Ebre) davant el tancament de 
la planta química
314-04455/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 35818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 és el pla estratègic que plateja el Govern per a la reindustrialització de 

Flix davant el tancament de la planta química?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la presentació d’un recurs 
contenciós administratiu contra la Resolució 101/2019 de la Junta 
Electoral Central
316-00032/12

FORMULACIÓ: NATÀLIA SÀNCHEZ DIPP, DEL SP CUP-CC

Reg. 35823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

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 196.1 i 7 
del Reglament del Parlament, presenta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En relació a la resolució 101/2019 - Expedient 293/877 de la Junta Electoral 

Central de data 27 de març de 2019, el Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals ha presentat o te previst presentar recurs-contenciós admi-
nistratiu tal i com estableix la pròpia resolució?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2019
Natàlia Sànchez Dipp, diputada SP CUP-CC


	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 la inversió estrangera
	310-00150/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia per a reforçar el paper de la dona i reduir l’escletxa de gènere en el sector tecnològic
	310-00151/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’exportació de la cultura catalana
	310-00152/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Reglament d’adopció internacional
	310-00153/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’eutanàsia
	310-00154/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el turisme
	310-00155/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’activitat subvencionadora del Departament de la Presidència
	310-00156/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures contra la violència masclista
	310-00157/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la vigilància a les platges i les piscines durant la temporada d’estiu del 2019
	310-00158/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llistes d’espera sanitàries
	310-00159/12
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la protecció dels catalans davant la inseguretat i l’increment dels delictes
	317-00086/12
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el rendiment del sistema educatiu i les mesures per a millorar-lo
	317-00087/12
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la manca d’acció de govern
	317-00088/12
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el comportament del Regne d’Espanya envers les demandes europees de diàleg i mediació davant la situació de repressió que pateix Catalunya
	317-00089/12
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la lluita contra les clavegueres de l’Estat
	317-00090/12
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el paper de Catalunya en el nou cicle polític que s’obre a l’Estat espanyol
	317-00091/12
	Substanciació


	1.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona o l’organisme que va autoritzar la celebració d’un acte d’Esquerra Republicana de Catalunya a les instal·lacions de l’Escola Pau Casals, de Viladecans (Baix Llobregat)
	314-03259/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa vigent que permet la celebració d’un acte polític a les instal·lacions d’un centre docent de titularitat pública
	314-03260/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que fan servir l’anglès com a llengua vehicular en l’ensenyament públic
	314-03350/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que fan servir l’anglès com a llengua vehicular en l’ensenyament privat
	314-03351/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres que fan servir l’anglès per a impartir matèries no lingüístiques
	314-03352/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mestres que imparteixen matèries no lingüístiques en anglès als centres públics i concertats d’educació infantil i de primària
	314-03353/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mestres que imparteixen matèries no lingüístiques en anglès als centres privats d’educació infantil i de primària
	314-03354/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mestres que imparteixen matèries no lingüístiques en anglès als centres públics i concertats d’educació secundària
	314-03355/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mestres que imparteixen matèries no lingüístiques en anglès als centres privats d’educació secundària
	314-03356/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ensenyament de l’anglès als centres educatius
	314-03357/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta pública de formació permanent del professorat en anglès
	314-03358/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar l’oferta pública de formació permanent del professorat en anglès
	314-03359/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de residus recollits de manera selectiva i les previsions per al millorament de la recollida selectiva
	314-03360/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona en matèria de transports el 2018
	314-03367/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del Pla director d’infraestructures del transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona amb relació als projectes sectorials de la línia 9 del metro
	314-03368/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del Pla director d’infraestructures del transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona pel que fa a la línia 9 del metro
	314-03369/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els carrils VAO de la província de Barcelona
	314-03372/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la signatura del contracte programa del 2018 entre l’Estat i l’Autoritat del Transport Metropolità
	314-03373/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vigència del pròxim conveni d’inversions per a finançar el transport públic de l’àrea metropolitana de Barcelona
	314-03374/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents i les incidències en el servei de tramvia metropolità el 2018
	314-03378/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les targetes de transport T-12 del 2018
	314-03380/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades del servei de tramvia metropolità del 2018
	314-03381/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes el 2018 amb relació al projecte del túnel del servei ferroviari de rodalia per l’avinguda Diagonal, de Barcelona
	314-03382/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis econòmics relatius al transport públic el 2018
	314-03384/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retallades en infraestructures de transport públic el 2018
	314-03385/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’absentisme escolar a Barcelona el curs 2017-2018
	314-03471/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a l’adolescència el 2017 i el 2018
	314-03474/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de gestors autoritzats i homologats per l’Agència de Residus de Catalunya que han operat a Barcelona i el volum de residus gestionat el 2018
	314-03476/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la sisena hora als centres escolars de Barcelona
	314-03483/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de joventut el 2018
	314-03484/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que no van assolir la graduació en educació secundària obligatòria a Barcelona el curs 2017-2018
	314-03492/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que s’han donat de baixa als centres educatius de Barcelona el curs 2018-2019
	314-03493/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució de les obres de l’Escola Entença, de Barcelona, en data del 31 de desembre de 2018
	314-03494/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució de les obres de l’Escola La Sagrera, de Barcelona, en data del 31 de desembre de 2018
	314-03495/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts previstos d’atorgar a Barcelona per a fer front a les necessitats dels alumnes i llurs famílies per al curs 2018-2019
	314-03498/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat del cànon de l’aigua a Barcelona el 2017 i el 2018
	314-03499/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos provinents del cànon de disposició de residus el 2018
	314-03500/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de peticions de revisió de cèdules d’habitabilitat fetes per l’Ajuntament de Barcelona del 2017 ençà
	314-03502/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a la posada en funcionament del nou centre de preventius i el nou centre de règim obert de la Zona Franca, de Barcelona
	314-03504/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells de diòxid de carboni a l’àrea metropolitana de Barcelona el 2018
	314-03506/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de la cua de maniobres de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la plaça de Catalunya de Barcelona
	314-03507/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’inici i finalització de la promoció de l’Institut Català del Sòl a la Colònia Castells de Barcelona
	314-03508/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum d’aigua a Barcelona durant el 2018
	314-03510/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contaminació acústica de l’àrea metropolitana de Barcelona el 2018
	314-03511/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els focus d’emissions de contaminants a l’atmosfera a Barcelona el 2018
	314-03512/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contaminació lluminosa a l’àrea metropolitana de Barcelona el 2018
	314-03513/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els focus d’emissions de contaminants a l’atmosfera a Barcelona el 2018
	314-03515/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual s’ha decidit deixar de considerar obligatori el servei de menjador dels alumnes amb necessitats educatives especials que resideixen al mateix municipi en què hi ha el centre escolar
	314-03517/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials afectats per la decisió de deixar de considerar obligatori el servei de menjador pels que resideixen al mateix municipi en què hi ha el centre escolar
	314-03518/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels centres escolars i les famílies de la decisió de deixar de considerar obligatori el servei de menjador dels alumnes amb necessitats educatives especials que resideixen al mateix municipi en
	314-03519/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació als alumnes amb necessitats educatives especials de la decisió de deixar de considerar obligatori el servei de menjador dels alumnes que resideixen al mateix municipi en què hi ha el centre escol
	314-03520/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de continuar garantint de manera gratuïta el servei de menjador de les famílies de Mataró (Maresme) amb infants i joves escolaritzats a les escoles d’educació especial de Les Aigües i L’Arboç
	314-03521/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de rectificar la decisió adoptada l’octubre de 2018 de deixar de considerar obligatori el servei de menjador dels alumnes amb necessitats educatives especials que resideixen al mateix municipi en
	314-03522/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment a les famílies dels alumnes de les escoles d’educació especial de Les Aigües i l’Arboç, de Mataró (Maresme), que no se suprimirà la gratuïtat del servei de menjador al llarg de llur escolaritz
	314-03523/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del tancament del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), a partir del 7 de febrer de 2019
	314-03565/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients tractats al servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), els darrers cinc anys
	314-03566/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té el Consell de Govern de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), de la intenció de tancar el servei d’oncologia pediàtrica
	314-03567/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té el delegat del Govern a Barcelona de la intenció de tancar el servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-03568/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió destinada al servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), els darrers deu anys
	314-03569/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis sanitaris on es derivaran els pacients del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), a partir del 7 de febrer de 2019
	314-03570/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans econòmics i humans destinats als serveis d’oncologia pediàtrica que rebran els pacients del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-03571/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en els pacients del tancament del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), a partir del 7 de febrer de 2019
	314-03572/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar retards en l’atenció als pacients en els serveis d’oncologia pediàtrica dels centres sanitaris on es derivaran els pacients de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Oc
	314-03573/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació prevista per a la depuradora de Sant Adrià de Besòs atès el deute de l’Agència Catalana de l’Aigua amb el Consorci per a la Defensa del Besòs
	314-03576/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del sistema de depuració terciari d’aigües residuals del Llobregat a la depuradora del Prat de Llobregat
	314-03580/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dessalinitzadores que té previst construir
	314-03581/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’endeutament financer de l’Institut Català del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la promoció i la construcció d’habitatges a Barcelona el 2017 i el 2018
	314-03584/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import transferit a l’Ajuntament de Barcelona per a equips i centres d’atenció a la infància i l’adolescència el 2018 i el 2019
	314-03587/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les expropiacions iniciades o en procés de tràmit a Barcelona i sobre la previsió de costos el 2017 i el 2018
	314-03597/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques de la Generalitat a Fira de Barcelona del 2008 ençà
	314-03603/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a Fira de Barcelona el 2017 i el 2018
	314-03604/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de protecció oficial de la Generalitat a Barcelona que són buits
	314-03612/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a Barcelona que són buits
	314-03613/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat a Barcelona del 2015 ençà
	314-03615/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a Barcelona del 2015 ençà
	314-03616/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat a Barcelona que es van acabar de construir el 2018
	314-03617/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a Barcelona que es van acabar de construir el 2018
	314-03618/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat a Barcelona que es van començar a construir el 2018
	314-03619/12
	Resposta del Govern
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a Barcelona que han obtingut llicència d’obres el 2018
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millorament dels barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de Barcelona, acollit a la convocatòria del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa
	314-03657/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora del barri del Raval Sud, de Barcelona, acollit a la convocatòria del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris, en
	314-03658/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes signats amb relació a la Borsa d’habitatge de lloguer per a joves a Barcelona el 2018
	314-03663/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els locals de promocions d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat a Barcelona que són buits
	314-03665/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit els locals de promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a Barcelona que són buits
	314-03666/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions fetes al Servei de Detecció i Contacte de Menors Estrangers Immigrants no Acompanyats de l’Ajuntament de Barcelona el 2018
	314-03670/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a millorar les infraestructures i els serveis municipals als barris de Collserola el 2018 i el 2019
	314-03691/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts tramitats per a habitatges afectats per patologies estructurals a Barcelona del 2012 ençà
	314-03692/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica al Consorci de l’Habitatge del 2011 ençà
	314-03701/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges iniciats i d’habitatges finalitzats per l’Institut Català del Sòl el 2018 i les previsions per al 2019
	314-03702/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció d’habitatges protegits a Barcelona de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en data del 31 de desembre de 2018 i la previsió per al 2019 i el 2020
	314-03708/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recollida selectiva a Barcelona el 2017 i el 2018
	314-03712/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per al manteniment de les rondes el 2017 i el 2018
	314-03716/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els solars de l’Institut Català del Sòl a Barcelona
	314-03723/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en vigilància d’habitatges de protecció oficial a Barcelona del 2011 ençà
	314-03740/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació interdepartamental per a evitar que els menors estrangers no acompanyats estiguin en comissaries
	314-03741/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers no acompanyats que dormen en comissaries dels Mossos d’Esquadra
	314-03742/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que els menors estrangers no acompanyats passen en comissaries abans de tenir una plaça en un centre residencial
	314-03743/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions en què es troben els menors estrangers no acompanyats que dormen en comissaries
	314-03744/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a garantir una plaça en un centre residencial als menors estrangers no acompanyats que dormen en comissaries
	314-03745/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els menors estrangers no acompanyats que dormen en comissaries tenen educadors que se’n facin càrrec
	314-03746/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de vacunació antigripal en la campanya 2018-2019
	314-03778/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de professionals de la salut que s’han vacunat contra la grip en la campanya 2018-2019
	314-03779/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a fomentar la vacunació antigripal el 2018
	314-03780/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a disminuir el percentatge d’afectats per la grip que no estan vacunats
	314-03781/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si és habitual la col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i empreses com Desokupa per a fer desallotjaments
	314-03782/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació de l’actuació dels Mossos d’Esquadra en el desallotjament d’un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de Barcelona, el 15 de gener de 2019
	314-03783/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu del desallotjament d’un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de Barcelona, el 15 de gener de 2019
	314-03784/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals es va desallotjar un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de Barcelona, si els Mossos d’Esquadra havien denunciat judicialment l’ocupació dos dies abans
	314-03785/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els Mossos d’Esquadra acostumen a fer desallotjaments sense ordre judicial
	314-03786/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l’empresa Desokupa en l’operació policial de desallotjament d’un bloc de pisos al barri del Poble-sec, de Barcelona, el 15 de gener de 2019
	314-03787/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els establiments que presumptament fan servir el dret d’admissió per a encobrir casos de racisme o xenofòbia
	314-03797/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els paràmetres en què s’empara el dret d’admissió dels establiments
	314-03798/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una investigació als serveis de seguretat de la discoteca Waka, de Sabadell (Vallès Occidental), per a determinar si van vetar l’entrada a dos joves per motius racistes o xenòfobs el 26 de gener
	314-03799/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb les empreses de seguretat privada per a prevenir casos en què la reserva del dret d’admissió encobreixi discriminació
	314-03800/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
	314-03820/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes de l’actual model de seguretat que fan aconsellable la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
	314-03821/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
	314-03822/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències entre el servei d’escorta de l’Àrea de Seguretat Institucional i l’anterior
	314-03823/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el valor afegit que aporta l’Àrea de Seguretat Institucional
	314-03824/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la iniciativa de crear l’Àrea de Seguretat Institucional
	314-03825/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra que integraran l’Àrea de Seguretat Institucional i sobre el procés de selecció
	314-03826/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels membres del servei d’escorta de l’Àrea de Seguretat Institucional
	314-03827/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Àrea de Seguretat Institucional estarà subordinada a l’Àrea d’Escortes
	314-03828/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents que integraran l’Àrea de Seguretat Institucional
	314-03829/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte pressupostari de la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
	314-03830/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a implantar l’Àrea de Seguretat Institucional
	314-03831/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges particulars a Sitges (Garraf)
	314-03843/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges particulars a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	314-03844/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges particulars a Sant Pere de Ribes (Garraf)
	314-03845/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges particulars a Cubelles (Garraf)
	314-03846/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges particulars a Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès)
	314-03847/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges particulars a Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
	314-03848/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ocupacions d’habitatges particulars a Olivella (Garraf)
	314-03849/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particulars denunciats a Sitges (Garraf)
	314-03850/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particulars denunciats a Olivella (Garraf)
	314-03851/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particulars denunciats a Castelldefels (Baix Llobregat)
	314-03852/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particulars denunciats a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	314-03853/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particulars denunciats a Sant Pere de Ribes (Garraf)
	314-03854/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particulars denunciats a Cubelles (Garraf)
	314-03855/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particulars denunciats a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	314-03856/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particulars denunciats a Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès)
	314-03857/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particulars denunciats a Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
	314-03858/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els robatoris en domicilis particulars denunciats a Canyelles (Garraf)
	314-03859/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el règim de protecció d’uns habitatges de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
	314-03922/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de calefacció al CAP Blanes 2
	314-04069/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del plenari, la comissió permanent, les comissions de treball i els grups de treball de l’Observatori dels Drets de la Infància en el període 2016-2018
	314-04107/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats en les reunions del Ple, la Comissió Permanent, les comissions de treball i els grups de treball de l’Observatori dels Drets de la Infància en el període 2016-2018
	314-04108/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius fixats en les reunions del Ple, la Comissió Permanent, les comissions de treball i els grups de treball de l’Observatori dels Drets de la Infància en el període 2016-2018
	314-04109/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords adoptats en les reunions del Ple, la Comissió Permanent, les comissions de treball i els grups de treball de l’Observatori dels Drets de la Infància en el període 2016-2018
	314-04110/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions laborals dels educadors socials dels centres concertats de menors tutelats per la Generalitat
	314-04126/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a garantir els drets laborals dels educadors socials dels centres concertats de menors tutelats per la Generalitat
	314-04127/12
	Resposta del Govern


	1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el balanç de la Setmana de les Dones als mitjans de la Corporació
	322-00083/12
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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 televis
	322-00090/12
	Substanciació

	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
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les produccions audiovisuals amb participació de TV3 i les plataformes internacionals
	322-00093/12
	Substanciació

	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 electoral dels mitjans de la Corporació
	322-00094/12
	Substanciació

	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 les qüestions de gènere als canals i les emissores de la Corporació
	322-00095/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’ús d’expressions i opinions partidistes en espais informatius dels mitjans de comunicació de la Corporaci
	322-00096/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació econòmica de la Corporació
	322-00097/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les avaluacions de la qualitat i l’audiència dels mitjans de comunicació de la Corporació
	322-00098/12
	Substanciació

	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 informatiu de l’emergència climàtica
	322-00099/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la lluita contra el racisme i la visibilitat de la immigració
	322-00100/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la perspectiva de gènere a la Corporació
	322-00101/12
	Substanciació

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la modificació del model de la Festa dels Súpers
	322-00102/12
	Substanciació

	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 prejubilacions parcials
	322-00103/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els criteris periodístics de la cobertura informativa de TV3 del judici sobre el procés independentista
	323-00111/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’assetjament polític a TV3
	323-00112/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les decisions de les juntes electorals amb relació a TV3 i Catalunya Ràdio
	323-00113/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració entre Catalunya Música i la Unió Europea de Radiodifusió
	323-00114/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de l’emissora a les Balears i a la resta del domini lingüístic català
	323-00115/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la presència i participació de les forces polítiques a l’emissora segons l’Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralism
	323-00116/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la presència d’entitats als debats polítics a l’emissora segons l’Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític
	323-00117/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el compliment del principi de neutralitat política a TV3 en el període electoral actual
	323-00118/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre l’entrevista a Adam Majó en el programa Tot es mou
	323-00119/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de TV3 del viatge del president de la Generalitat a Portugal
	323-00120/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre la irrupció de plataformes com LovesTv
	323-00121/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre els premis que han rebut diversos programes de l’emissora
	323-00122/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals a respondre oralment en comissió sobre les prohibicions de la Junta Electoral Central
	323-00123/12
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la previsió de modificar la programació matinal de TV3 la propera temporada
	323-00124/12
	Substanciació


	1.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el criteri per a escollir les persones que van intervenir en el programa de TV3 Preguntes freqüents del 19 de gener de 2019 per a parlar de la sit
	316-00020/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el seguiment de les directrius del llibre d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en escollir les persones que van intervenir en
	316-00021/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el seguiment de les directrius del llibre d’estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació als criteris de professionalitat i
	316-00022/12
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el compliment del Mandat marc del sistema públic audiovisual català amb relació a la informació que es va oferir en el programa de TV3 Preguntes f
	316-00023/12
	Resposta del president del Consell de Govern



	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 la inversió estrangera
	310-00150/12
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia per a reforçar el paper de la dona i reduir l’escletxa de gènere en el sector tecnològic
	310-00151/12
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’exportació de la cultura catalana
	310-00152/12
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Reglament d’adopció internacional
	310-00153/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’eutanàsia
	310-00154/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el turisme
	310-00155/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’activitat subvencionadora del Departament de la Presidència
	310-00156/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures contra la violència masclista
	310-00157/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la vigilància a les platges i les piscines durant la temporada d’estiu del 2019
	310-00158/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llistes d’espera sanitàries
	310-00159/12
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00086/12
	Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00087/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	317-00088/12
	Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
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	314-04445/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no incrementa la capacitat de les sales d’operacions de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	314-04446/12
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla per a reduir el temps d’espera d’algunes intervencions quirúrgiques
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies d’actuació de les tasques de neteja de l’arbrat dels vorals de les carreteres C-14, entre Tàrrega i Belltall, i L-220 al pas pels Omells de na Gaia
	314-04450/12
	Formulació: David Cid Colomer, del GP CatECP
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